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لطف  اهلل ميثمي

از تقابل تا تعامل سازنده

انتخابــات خــرداد 1392، در ســرمقاله  در پــي 
چشم انداز ايران شــماره 85 )ارديبهشت و خرداد 
1393( با عنوان »جوانه هــاي راهبردي اميد« گفته 
شــد که پس از پيروزي انقــاب در بهمن 1357، 
جرياني ســعي داشــت که بدون راهنماي عمل و 
نقشــه راه، ما را با دنيــا به تقابل بکشــاند و ما در 
اين راه هزينه هــاي اجتماعي هنگفتــي پرداختيم 
که حتي نســل هاي پــس از ما نيز بايــد تاوان آن 
را بدهنــد ازجملــه انتقال پرونده انرژي هســته اي 
به فصل هفتم شــوراي امنيت که هــر آن، امکان 
جنگ قانوني عليه ايــران را به قدرت هاي جهاني 
مــي داد، ولي خوشــبختانه در جريــان يازدهمين 
انتخابــات رياســت جمهــوري، کليدواژه هايــي 
چون »تنش زدايي«، »تعامل ســازنده با همسايگان 
و جهــان« و »قانون گرايــي« مطــرح شــد و رأي 
مــردم ايران و تنفيذ مقام رهبــري را به دنبال خود 
داشت. پس ازآن، به نظر مي رسد مملکت ما وارد 
فاز جديــدي شــد و اميدواريم ايــن راه باوجود 

فراز و نشيب هايش ادامه يابد.
در زير به نمونه هايــي از »تقابل هاي بدون تئوري 
و عقب نشيني هاي بدون تئوري« مي پردازيم، باشد 
کــه با کمک طراحــان راهبردي، به نقشــه راهي 
دســت يابيم که ضمن تعامل ســازنده بــا جهان، 
دربردارنده تعامل ســازنده با مردم ايران نيز باشد. 
مسلم اســت که اين تعامل، در پرتو اجراي بدون 
تنازل قانون اساسي - که رأي مردم را همراه خود 

دارد - رخ خواهد داد.
انقــاب توحيدي، اســامي و مردمــي ايران،  •

بــا پيــروزي خــود در بهمــن 57 و ســقوط نظام 
شاهنشاهي 2500 ساله، ساطين و شيوخ موروثي 
منطقه را به وحشــت انداخت. همين امر کافي بود 
که در پي نگراني هايشــان، ائتافــي عليه انقاب 
تشکيل دهند، ولي ما با مطرح کردن شعار »صدور 
انقــاب« بدون آنکه توضيح کافــي در مورد آن 

داده باشــيم که صــدور انقاب از نظــر ما، جنبه 
فيزيکــي و نظامــي نخواهد داشــت، ائتاف آنها 
را ناخواســته آبياري کرديم. طبيعــي بود ائتاف 
آنها وارد مرحله جدي تري شــود و پيوندشــان با 
حاميان نفتي-تســليحاتي خود بيشــتر شود. مسلم 
بود که در پي هر انقابي، دســتاوردها و تجربيات 
آن انقــاب، بــه مبــارزان ديگر کشــورها منتقل 
خواهد شد. کشورهاي استعمارگر و توسعه طلب، 
صدور کودتــا را تأييد و توجيــه مي کنند، اما در 
برابر صدور انقاب حساســيت چشــمگيري نشان 
مي دهنــد که نمونه هاي زيــادي از آن را مي توان 
در تاريــخ معاصر نام برد. به نظر مي رســد ما قدر 
و عظمــت انقاب خــود و تأثيري کــه در جهان 
داشــت را متوجــه نبوديــم و ايــن شــعار، باعث 
شــد ائتاف هاي سياســي - نظامي عليه ما شــکل 
بگيرد. به ويژه که در همان ســال ها ســعي کردند 
دســت ايران را در کودتاي بحرين نشــان دهند و 
حساسيت فوق العاده اي عليه ايران به راه انداختند. 
ولي درنهايت اين شــعار بدون پشــتيباني منطقي، 
کار را به جايي رســاند که ما خطبه هاي عربي که 
در نمازجمعــه خوانده مي شــد را قطع کرديم. در 
گزارش هــا آمده بود موقع نمــاز جمعه در تهران، 
بســياري از شهروندان عربســتان و شيخ نشين هاي 
خليج فارس به خانه هايشــان مي رفتند تا خطبه هاي 

نمازجمعه تهران را گوش دهند.
در ابتــداي انقــاب، راديــوي ايران بــه زبان  •

عربي مردم عراق را بــه آنچه در ايران اتفاق افتاد 
تشــويق مي کرد. اعضاي حزب الدعوه عراق که 
حزبشــان اساساً رســالتي فرهنگي داشت و زماني 
که مرحوم امام در تبعيد در عراق به سر مي بردند، 
با ديدگاه هاي سياســي امــام مخالفت مي کردند، 
يک باره با مرحله ســوزي کاملــي وارد فاز نظامي 
شــدند و دســت به ترور رهبران حزب بعث زدند 
کــه اين امر بــا واکنش شــديدي از جانب حزب 
بعث، روبرو شــد و شهيد صدر و خواهرش و عده 
زيادي از رهبران آن حزب، اعدام و زنداني شدند 
که در اثر اين مرحله ســوزي راهبردي، هزينه هاي 
زيادي داده شد. سفير ما در عراق، حجت االسام 
دعايــي نيز بــا اين تبليغــات و دشــنام ها از راديو 

عربي مخالف بود چراکه مناســبتي با تنش زدايي 
بــا همســايگان نداشــت. همــه مي دانيــم که اين 
تندروي هاي بدون تئوري، درنهايت به کجا منجر 

شد.
اوايل انقاب در يک پيام نوروزي شعار مبارزه  •

با التقاط مطرح شــد. تا آن زمان کليدواژه التقاط 
در فرهنگ مارکسيستي به کار مي رفت. بدين معنا 
که هرکسي ايدئولوژي ديگري را در ايدئولوژي 
پرولتاريــا دخالت يا نفوذ مــي داد، التقاطي ناميده 
مي شــد و التقاطي گــري واژه مصطلحــي بود که 
نشــان مــي داد که فرهنــگ خرده بــورژوازي در 
مارکسيســت ها نفوذ کرده اســت. متأســفانه اين 
شــعار به دســت نيروهايي افتاد که سعي کردند با 
آن مســلمانان مبارز را از چرخه مديريت کشــور 
حذف کنند. براي نمونه دکتر شــريعتي که داراي 
آثار متعددي بود و پيروان فکري زيادي داشــت 
و ايــن نيروها در پيــروزي انقــاب نقش زيادي 
داشــتند، معتقد بود اصلي ترين مانع براي پيشرفت 
دين اســام، متافيزيک يونان اســت و اصلي ترين 
کار و عمل صالح، رهايي از اين متافيزيک است. 
توجه شــود که متافيزيک يونــان نفوذ عميقي در 
معارف اسامي داشته و دارد به طوري که آيت اهلل 
مطهري، مي گويند منطق ارسطو که خارج از دين 
بود به تدريج وارد دين اسام شده و مقدمه معارف 
اسامي شــد.1 بنابراين اگر کسي بخواهد از نفوذ 
اين يونانيات رها شود، ســال ها در معرض التقاط 
قرار خواهد گرفت و چــاره اي جز اين هم ندارد 
و ايــن التقاطي اســت ممدوح و بــا التقاط مذموم 
سيســتماتيک، بيــن دين اســام و مکتــب يونان 
از زمين تا آســمان تفاوت دارد. متأســفانه به اين 
التقاط سيســتماتيک که فاسفه ما همچون فارابي 

کشورهاي استعمارگر و 
توسعه طلب، صدور کودتا را 

تأييد و توجيه مي کنند، اما در 
برابر صدور انقالب حساسيت 
چشمگيري نشان مي دهند
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و ابن ســينا و ... و تداوم آن تــا زمان حال خيلي ها 
به آن دچار شده بودند توجهي نشد و بيشتر شامل 
حال جواناني شد که قلب آنها براي اسام مي تپيد 
و همين ها بودند که جبهه هاي جنگ تحميلي عليه 
دشمن را رونق مي دادند. اين شعار التقاط به دست 
گزينش ها افتاد و به حربه اي براي حذف نيروهاي 
مترقي تبديل شد. نيروهاي ديگري بودند که علم 
و ديالکتيک محصول علم را به جاي منطق ارسطو 
کليــد فهم معارف اســامي قلمــداد مي کردند و 
حتي مي گفتند »خرد عصر که ترکيبي از فلســفه، 
عرفان و علم است مي تواند کليد فهم قرار گيرد«. 
اين ها همه در معرض حذف قرار گرفتند و مسلماً 
يکي از داليل کمرنگ شــدن حضور روشنفکران 
و نوانديشــان مذهبــي در جبهه هاي جنگ، همين 
سوء اســتفاده از شــعار التقاط بود که خوشبختانه 
مرحــوم امــام در 27 تيــر 1367 در بيانيه معروف 
خود که در آن، قطعنامه 598 پذيرفته شــد، بدين 
مضمون اشاره کردند که مبادا جواناني که قلبشان 
براي اســام مي تپد کنار زده شوند چراکه انگ و 
برچسب التقاط از خود التقاط خطرناک تر است،2 
مرحوم امام طي 10 ســال که در رأس نظام بودند 
بــه عوارض منفــي عملکرد مبارزه بــا التقاط، پي 

برده بودند و شجاعانه آن را نقد کردند.
در همان زمان، در يکــي از مقاالت »راه مجاهد« 
نوشــته شــده بود ســه جريان دست به دســت هم 
داده انــد و بــه جان ثمــرات و نيروهــاي انقاب 
افتاده انــد. نخســت روحانيــت غيرمکتبــي که با 
انگ و برچســب، تکفير مي کرد، ديگر سازماني 
که حــذف و تصفيه مي کرد و اگر امثال بهشــتي 
و رجايي و باهنر را نمي توانســتند تکفير و تصفيه 

کنند، سازمان ديگري آنها را ترور مي کرد.
دين اســام مانند گوهري است که گويا از باالي 
کوه به پايين آمده و با گل و الي و امثالهم آميخته 
شــده و کار روشــنفکران و نوانديشــان ديني اين 
بوده که به احياي دين بپردازند و طبيعي است که 
احياي دين با مشکات زيادي روبرو خواهد شد. 
بنابرايــن اين راه رهايي از يونان غربي را بايســتي 
مغتنم شــمرد نه اينکه آن را به التقاط منتسب کرد 
و اميدواريــم بــزرگان جامعه در ايــن راه تاش 
مجدانه اي انجام دهند و بايســتي انســجام مکتبي 
و فرهنگي مــان را به حدي اعتا دهيــم که نه تنها 
ديگــر فرهنگ هــا نتوانند در آن، تهاجــم يا نفوذ 
کنند، بلکه انســجام ما را تقويت کــرده و تازيانه 

تکاملي شوند.
در ابتداي انقــاب مطلب حقي از جانب رهبر  •

انقاب مطرح شــد و آن اين بود که در شــوراي 
امنيت سازمان ملل، آنچه مي گذرد »حق توحش« 
اســت بدين معنا که دو ابرقــدرت و چند قدرت 
جهانــي، سرنوشــت مردم مظلــوم جهــان را در 
راســتاي منافعشــان رقم مي زنند. از يک ســو اين 
مطلب حق بود و از سوي ديگر ما براي تغيير نظام 
جهان، توان نداشــتيم و نتيجه آن اين شــد که در 
پايان جنگ تحميلي قطعنامه 598 شــوراي امنيت 
را بپذيريــم. ما بدون توجه به توان نيروهاي خود، 

خواستيم نظم جهاني را تغيير دهيم ولي درنهايت، 
به نظم جهان يعني قطعنامه و احکام شوراي امنيت 
ســازمان ملل، تن داديم و تأکيد هــم کرديم که 
پذيــرش قطعنامه، جنبــه تاکتيکي نداشــته، بلکه 
جنبه اســتراتژيک دارد. هرچنــد برخي در همان 
زمــان، معتقد بودند که به جــاي پذيرش قطعنامه، 
بايســتي آتش بــس مطرح شــود، ولــي پذيرش 
قطعنامه آن هم با امضاي مرحوم امام که هم رهبر 
کاريزماتيــک، هم رهبر قانونــي، هم مرجع ديني 
مــردم و هــم داراي رأي مردم بــود، راهبردي را 
نشــان مي داد که ازآن پس بايد در ســاز وکارهاي 
سازمان ملل، حرکت کنيم ولي دولت نهم از اين 
قاعده عدول کرد و شــعار هولوکاســت را مطرح 

کرد که به توضيح آن نيز خواهيم پرداخت.
توســط  • امريــکا  ســفارت   ،58 آبــان   13 در 

دانشجويان مســلمان پيرو خط امام تصرف شد و 
دو روز بعــد امام آن را تأييــد کرد و انقاب دوم 
نام گرفت. هم زمان بــا اين تصرف بود که دولت 
موقت به رياســت مهندس بازرگان استعفا کرد و 
اداره امور مملکت به دســت شــوراي انقاب به 
رياســت مهندس بازرگان افتاد. متأســفانه کساني 
که دســت اندرکار اين تصرف بودند و به اســناد 
سفارت دســت يافتند اســنادي را منتشــر کردند 
که مربوط مي شد به کســاني که براي تسهيل امر 
انقاب و کاسته شــدن هزينه ها با ســفارت امريکا 
مذاکراتي داشــتند و اين اســناد هم حربه اي براي 
حــذف يک جريــان از چرخــه امور شــد، ولي 
متأســفانه دســت هاي مرموزي در امــان ماندند يا 
اسنادشــان خيلي ديرتر منتشر شد. دوره کامل اين 
اســناد که با ترجمه فارســي در اختيار مردم قرار 
گرفت، تجربه 50 سال امپرياليسم و کارکرد آنها 
در خاورميانــه بود که بســيار ارزشــمند بود، ولي 

نسبت به آنها توجه کمي شد.
در جريان گروگان گيري شعارهايي مانند محاکمه 
کودتاگــران 28 مرداد يا محاکمــه گروگان ها و 
اعدام آنها از طرف نيروها ســرداده مي شــد ولي 
درنهايت با ســخنراني مرحوم امام، امر گروگان ها 

به مجلس شوراي اسامي واگذار شد، مجلس نيز 
رســيدگي به اين امر را آن قــدر عقب انداخت تا 
اينکــه در انتخابات رياســت جمهــوري امريکا، 
ريگان جمهوريخواه و محافظــه کار جديد، رأي 
آورد و کارتــر شکســت خــورد، آنــگاه بود که 
گروگان ها آزاد شــدند و به بيانيــه الجزاير منتهي 
شد که تاکنون انتقادات زيادي به آن شده است و 

بررسي آن مطلب مستقلي مي طلبد.
31 شــهريور 59، حزب بعث عــراق به رهبري  •

صــدام بــا کمک ارتش عراق، 5 اســتان کشــور 
ما را اشــغال کــرد، مرحوم امــام بادرنگ فرمان 
دفاع دادند و در ســوم خرداد 61 خرمشــهر آزاد 
شــد. ازآنجاکه شــعار ما از ابتداي جنگ سه چيز 
بــود: نخســت، دفاع در برابــر تجــاوز، دوم تنبيه 
متجاوز و سوم پرداخت غرامت از طرف متجاوز. 
ازآنجايي که ســازمان ملل و شــوراي امنيت هيچ 
برخورد فعالي به نفع ما نمي کردند مســئله قصاص 
متجاوز مطرح شــد به اين معنا که اگر بخشــي از 
خــاک عراق را تصــرف کنيم برخــورد دنيا با ما 
متفاوت خواهد شد و متجاوز تنبيه و به ما غرامت 
داده خواهــد شــد. در ســال هاي پايانــي جنگ، 
شــعار جنگ جنگ تا رفع فتنه در جهان، توســط 
رزمندگان ما داده مي شــد، شعاري که گرچه حق 
بــود اما ما توان آن را نداشــتيم. گزارش هايي هم 
کــه به رهبر انقاب داده مي شــد مناســب با توان 
تاريخي رزمندگان نبود. قصد ما تحليل و بررسي 
جنگ از ابتدا تا انتها نيســت بلکه هدف اين مقاله 
اين اســت که بگوييم ما شعارهايي داديم که حق 
بــود، اما تــوان آن را نداشــتيم و به عقب نشــيني 
انجاميد و درنهايت احــکام واليت فقيه به احکام 

شوراي امنيت و قطعنامه 598 منتهي شد.
متأســفانه ماحظه کرديم رئيــس دولت نهم،  •

بدون تئوري و اطاع، شــعار نفي هولوکاســت را 
مطــرح کرد. ايــن درحالي بود کــه دولت آلمان 
هولوکاســت را پذيرفته بــود و غرامت آن را هم 
پرداختــه بــود. روژه گارودي معــاون دبيــرکل 
حزب کمونيســت فرانســه -کــه به دين اســام 
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شــده بود، رئيس دولت نهم در سخنراني افتتاحيه 
گفت بايد درباره هولوکاســت تحقيق شود، اگر 
از ابتدا همين شــعار تحقيق مطرح مي شد مشکلي 
ايجاد نمي شــد و حتي مي شــد جمعي از محققان 
جهــان را نيز دعوت کرد، اما ازآنجايي که شــعار 
نفي هولوکاســت دور از واقعيــت بود، ديديم که 
در پروســه عقب نشــيني هايش به کجا منتهي شد: 
»ملت اســرائيل دوست ما هســتند، مردم اسرائيل 

دوست ما هستند«.
در يکي از نشست هاي آژانس بين المللي هسته اي، 
طرفداران اسرائيل پيش از نشست تدارکاتي ديده 
بودند تــا ســمپاتي و ترحم شــرکت کنندگان را 
برانگيزند، دولتمردان اســرائيل و صهيونيست ها با 
رســانه هاي زيادي که دارند، تبليغات زيادي عليه 
ايران انجام دادند و گفتند به مسئوالن کشوري که 
شب را روز و روز را شب مي کنند - هولوکاست 
را نفي مي کننــد- چگونه مي توان اعتماد کرد که 
دربــاره بمب اتمــي دروغ نگوينــد؟ حتي کار را 
به جايي رســاندند که درباره فتــواي مقام رهبري 
دربــاره حرام بودن بمب اتمي، تشــکيک کرده و 
گفتند ممکن است جانشين ايشان برخاف ايشان 

نظر دهند.

سخن پاياني
در جريــان جنــگ در ســال 64 و 65 مذاکراتي 
با امريکا داشــتيم که بــه مذاکــرات مک فارلين 
معروف شــد، ريگان رئيس جمهــور وقت امريکا 
در گفت وگو با چهار خبرنگار ارشــد امريکايي، 
اعام کــرد در پرتو اين مذاکــرات بود که يک 
گروه تندرو در ايران کنار زده شد. بعد از پذيرش 
قطعنامه 598 مجاهدين به رهبري رجوي با کمک 
صــدام، حملــه ناجوانمردانه اي به ايــران کردند 
که عــوارض راهبردي و منفي بســياري داشــت. 
ازجملــه اعدام هــاي بي رويــه در زندان ها و حتي 
اعدام کساني که هيچ ربطي به مجاهدين نداشتند. 
برآنيــم که بــا جمع بنــدي از اين چنــد نمونه، از 
حرکت هاي بدون تئوري پرهيز کرده و اکنون که 

مشــرف شــد - در کتاب خود به نام »تاريخ يک 
ارتــداد«، مطلب محققانه اي نوشــته بود که تعداد 
کشته شــدگان هولوکاســت بســيار کمتر از شش 
ميليون نفر بوده او به همين مناســبت به ســه ســال 
زندان در فرانسه محکوم شــد. متأسفانه اين شعار 
نفي هولوکاســت براي مــا هزينه هــاي اجتماعي 
زيادي را به دنبال داشــت، در سرمقاله هاي کيهان 
با آب وتاب فراوان مطرح شــد و ديگر مســئوالن 
نيــز از آن حمايت کردند. به نظــر من نيز با توجه 
بــه مظلوم نمايــي جامعه يهود و صهيونيســت ها و 
دولتمردان اسرائيل و نفوذي که در جهان داشتند، 
قطعنامه هــاي زيــادي عليه ما صادر شــد. چندي 
پــس از شــعار نفي هولوکاســت، رئيــس دولت 
نهم در دانشــگاه کلمبيا ســخنراني کــرد و آقاي 
محســن رضايي دبيــر مجمع تشــخيص مصلحت 
نظام، درباره اين ســخنراني به اين مضمون گفت 
رئيس دولــت اصولگرا، از موضــع اصولي خود، 
به طــور اصولي تجديد نظــر کرد و در همايشــي 
که بــا موضوع هولوکاســت در تهران، تشــکيل 

ملــت و دولــت يازدهم ما، راه تعامــل با جهان را 
در پيــش گرفته اســت مبادا اين راه، به شــدت و 
خشــونت در داخل بينجامــد و بنابراين پيشــنهاد 
ما اين اســت که همه نيروها بــه باروري تئوريک 

چنين حرکتي بپردازد.

پي نوشت
1. شــهيد مطهري در صفحه 125 کتاب منطق و فلســفه 
مي نويسند: »لغت فلسفه ريشه يوناني دارد« و در صفحه 
127 مي نويسند »مســلمين اين لغت )فلسفه( را از يونان 
گرفتند، صيغه عربي از آن ساختند و صبغه شرقي به آن 
دادند و آن را به معناي مطلق دانش عقلي به کار بردند«. 
شــهيد مطهري در صفحه 18 همين کتاب مي نويســند: 
»يکي از علومي که از جهان خارج وارد حوزه فرهنگ 
اســامي شــد و پذيرش عمومي يافت و حتي به عنوان 
مقدمه اي بر علــوم دين جزو علوم دينــي قرار گرفت، 
علم منطق اســت. علم منطق از متون يوناني ترجمه شد. 
واضع و مدون اين علم ارســطاطاليس يوناني است. اين 
علم در ميان مســلمين نفوذ و گسترش فوق العاده يافت. 

اضافاتي بر آن شد و به سرحد کمال رسيد«.
2. »علما و روحانيون ان شــاءاهلل به همــه ابعاد و جوانب 
مســئوليت خودآشــنا هســتند ولــى از بــاب تذکــر و 
تأکيــد عــرض مى کنم امروز کــه بســيارى از جوانان 
و انديشــمندان در فضــاى آزاد کشــور اســامى مان 
احســاس مى کنند که مى توانند انديشــه هاى خود را در 
موضوعات و مسائل مختلف اسامى بيان دارند، با روى 
گشــاده و آغوش باز حرف هاى آنان را بشــنوند و اگر 
بيراهه مى روند، با بيانى آکنده از محبت و دوســتى راه 
راســت اســامى را نشــان آنها دهيد و بايد به اين نکته 
توجه کنيد که نمى شــود عواطف و احساســات معنوى 
و عرفانــى آنان را ناديده گرفت و فــوراً انِگ التقاط و 
انحراف بر نوشــته هاشان زد و همه را يک باره به وادى 
ترديد و شک انداخت. اين ها که امروز اين گونه مسائل 
را عنوان مى کنند مســلماً دلشــان براى اسام و هدايت 
مســلمانان مى تپد، و ااّل داعى ندارند که خود را با طرح 
اين  مسائل به دردسر بيندازند. اين ها معتقدند که مواضع 
اســام در موارد گوناگون همان گونه اي است که خود 
فکــر مى کنند. به جاي پرخاش و کنارزدن آنها با پدرى 
و الفت با آنان برخورد کنيد«. )صحيفه امام، ج 21، ص: 

■)99

عرضه نسخه الکترونيک چشم انداز ايران در »فيديبو«

خوانندگان گرامي در سرتاسر نقاط ايران و جهان مي توانند از اين پس نسخه الکترونيکي دوماهنامه سياسي ـ راهبردي »چشم انداز 
ايران« را از طريق اپليکيشــن فيديبو با مبلغ مناســب خريداري و مشــاهده نمايند. براي اين منظور دارندگان موبايل يا تبلت کافي 
است اپليکيشن فيديبو را از سايت آن )http://fidibo.com( دريافت نموده و نصب نمايند و پس از نصب با مراجعه به بخش 

مجات فيديبو، نسخه الکترونيکي چشم انداز ايران را دريافت و مطالعه نمايند. 
اين اپليکيشن امکانات بسياري را براي خواننده فراهم مي کند از جمله رنگ کردن متن، مطالعه در شب، اشتراک گذاري نظرات 
با ديگران و بسياري امکانات متنوع ديگر که در کنار هم، لذت مطالعه را دوچندان مي کند. مجله ارايه شده در فيديبو پي دي اف 
نبوده و اين بدان معناست که الزم نيست نگران اندازه فونت يا کوچکي اندازه اسکرين موبايل يا تبلت خود باشيد. اين نسخه بطور 

هوشمند خود را با اسکرين شما مطابقت داده و به شما اجازه انتخاب فونت و اندازه دلخواه را مي دهند.
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نبود. شما چه خاطره اي از آن مالقات ها در 
ذهن داريد؟ 

سحابي: يــادم مي آيد در آن زمان، رفت وآمد بين 
تهران و شــيراز با اتوبوس بسيار طوالني بود و حتي 
مواقعــي بود که همراه مادر براي ماقات به شــيراز 
مي رفتيــم؛ ممکن بــود با ماقــات موافقت نکرده 
و بــدون نتيجه به تهران بازگرديــم، اما در مهر 57، 
زماني که مهندس به تهران منتقل شد، اوضاع از اين 
وضعيت درآمد و تبعيد ناخواســته به پايان رسيد و 

چندي پس ازآن مهندس از زندان آزاد شد.  

ميثمي: تأثير پدر روي شما از طريق رفتار و 
کردارش بود يا نصيحت و امرونهي؟

سحابي: به مرور زمان و با گذشت ايام متوجه نوع 
فعاليت هــا و چگونگــي کار پدر شــدم و رفته رفته 
با فضا و انديشــه هاي او آشــناتر شــدم، اما در همه 
ايــن ايام او هرگز مرا مجبور بــه کاري نمي کرد. با 
هم بــه گفت وگو مي نشســتيم و حتــي ممکن بود 
به اختاف برســيم امــا او به نتيجــه اهميت زيادي 
نمي داد و به تفکرات ديگران احترام مي گذاشــت، 
تأکيدبيش ازانــدازه او بر طرز صحيح تفکر کردن و 

پدري يا مادري هم به گونــه اي در کنارمان بودند، 
به طوري که جاي خالي پدر کمتر احســاس مي شد، 
اما اين جاي خالي براي مادرم بسيار محسوس تر بود 
و در البه الي صحبت هايش مي توان به نگراني ها و 
بار مســئوليت هاي اضافه اي که بر دوشــش بوده را 

حس کرد.

ميثمي: در بهار سال 1352 در زندان شيراز 
اعتصاب غذايي رخ داد که به شکنجه پدر، 
تراشيدن موي ســرش و... منتهي شد. در 
آن زمان مادر ســفرهاي طوالني به شــهر 
شــيراز داشــت و نبودن امکانات در اين 
شهر باعث دشــواري فراواني براي اقامت 
ايشان و مالقات پشت شيشه با پدر به وجود 
آورده بود. به ياد مي آورم که در آن زمان 
نگراني زندانيان بيشتر براي خانواده ها بود 
تا خود زندانيان، زيرا فرد دستگيرشده پس 
از گذراندن ايام بازجويي و احيانًا شکنجه، 
ديگر عذاب مضاعفي متحمل نمي شد و در 
کنار ديگر مبارزان مي توانست زندگي در 
زندان را کمي قابل تحمل تر کند؛ اما براي 
خانواده ها اعم از همسر يا فرزندان چنين 

ميثمي: در حکومت قبل، مهندس دوازده 
سالي را در زندان هاي ستم شاهي گذراند. 
هنگام دادگاه پدر در سال 42، شما کمتراز 
يک سال داشتيد. مهندس طي سال هاي 42 
تا 46 در زندان قصــر و مدتي به برازجان 
تبعيد شــدند و بــه همراه ســران نهضت 
آزادي، افسران حزب توده و بسياري ديگر 
از مبارزان آن زمان در آن زندان بودند و 
مدت حکمشان هم چهار سال بود. پس از 
آزادي در سال 46 چند سالي را مهندس با 
خانواده گذراند و باز در سال 50 به زندان 
افتاد. شما از اين دوران و بازداشت سوم و 

دادگاه چه خاطره اي به ياد داريد؟ 
حامد ســحابي: من در آن ســال ها نوبــاوه بودم 
و شــرايط را در همان حــد درک مي کردم. از اين 
دوران خاطــرات مبهمي به يــاد دارم، مثًا ناراحتي 
مــادرم هنگام دســتگيري پــدر در ســال 50 را به 
يــاد مي آورم. مــادرم تاش مي کرد بــا نبودن پدر 
خــود را وفــق داده و بــه تربيت ما همــت گمارد. 
در آن موقــع مادرم هم نقش پــدرم را ايفا مي کرد 
و هــم نقش مادر را، اعضاي خانــواده اعم از فاميل 

سحابي؛ فروتني سياسي و پرهيز از سلطه جويي

گفت وگوي دو نســل؛ لطف اهلل ميثمي این بار به دیدار کسي رفته است که با پدرش در زندان و تبعيد، در آزادي و سرخوشي، 
در انقالب و بزنگاه هاي تاریخي و فرازونشيب هاي متعدد، روزگاري گذرانده است. او مهندس سحابي را آموزگار و استاد خود 
مي داند و او را در منش و بينش به  مثابه الگویي مثبت قرار داده و مهندس را مرد خدا مي داند. حامد ســحابي متولد ســال 
1341 است. فرزند دوم خانواده اي که در قرن معاصر نامشان با سياست و تاریخ این مرزوبوم پيوند ناگسستني دارد. پدربزرگ 
او، دکتر یداهلل ســحابي از فعاالن عرصه سياست و پدرشــان هم که در این راه به قدري مصر بود که حتي در آخرین لحظات 
زندگــي نيز با گفتن جمله »براي فرداي ایران نگرانم« زندگي را بدرود گفت. خواهر بزرگ تر او هاله نام دارد و او هم در زمينه 
قرآن پژوهي و تاریخ شــيعه ید طوالني دارد. این دختر دلبند به قدري با پدر انس گرفته بود که یک روز پس از فوت او طاقت 
نياورده و به او در دیار باقي پيوست. مهندس حامد ســحابي از دوره اول زندان پدر خاطرات زیادي به یاد ندارد، اما از دوره 
دوم ماجراهایي را برایمان تعریف مي کند که نشــان مي دهد چگونه اعتقادات و باورهاي انسان هاي بزرگ و متعالي راهنماي 
زندگي شــان شــده و این عقاید تا چه حد در حوزه هاي خصوصي و فردي خود را نشان مي دهد. او نقل مي کند که مهندس 
سحابي هميشه معتقد بود که باید در بين مردم زیست و با آنان نزدیکي و معاشرت کرد. مهندس سحابي از همان اوایل ازدواج 
خود با زرین خانم عطایي در سال 1335 فعاليت هاي سياسي و اجتماعي را آغاز کرده و تا آخر عمر ادامه داده است؛ اما حامد 
به گونه اي بيان مي کند که انگار تا زمان زندان دوم پدر که او به ســن 9 سالگي رسيده بود، وارد عرصه فعاليت هاي پدر نشده 
بــود و بعدازآن و با صحبت هاي اطرافيان و اقوام و به خصوص پدربزرگ )که او در تمام صحبت هاي خود از او با عنوان آقاجون 
یاد مي کند( متوجه فعاليت هاي پدر شده اســت. او مي گوید اوایل در جریان جزئيات کار ایشان نبودم و تنها مي دانستم که 
با رژیم شــاه مشکل داشته و از در مخالفت با آن درآمده اند. در آن هنگام مي دیدم که پدر و دوستانشان به شاه به دید یک 
خائن مي نگریستند که به مردم خود و سرزمين خود خيانت کرده است و آنها نيز با حکومت درگير هستند. این گفت وگو زمان 
کودکي حامد سحابي تا روزگاري که مهندس زنده بود را بيان مي کند و صرفاً بازتاب اعمال مهندس در خانواده را دربرمي گيرد 

تا آنجایي که ما را به درون خاندان سحابي در خيابان فخر الدوله مي برد.

زندگي اجتماعي و سياسي مهندس سحابي در گفت و گو با حامد سحابي
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دوســتان و چه فاميل پدري يا مــادري، همگي در 
تاشــي مضاعف بودند تــا اين خأل را پــر کنند و 
شــرايط را به گونه اي فراهم مي کردند که ما از اين 
دوران احساس نارضايتي نکنيم. حتي پدربزرگ نيز 
در مواقعي براي ماقات با فرزندش، با ما به شــيراز 
مي آمد. مســلماً نقش پررنگي که مــادرم در چنين 
زمان هايي ايفا مي کرد از اهميت اساسي برخوردار 
بود. به خانــواده و فاميل خود افتخــار مي کنم و از 
اينکــه در آن ايام به ما و مادر رســيدگي و کمک 
مي کردند و در زمانه مشکات ما را تنها نگذاشته اند 

خداوند را سپاس مي گويم.

ميثمي: در آســتانه انقالب، در ســال 56 و 
57 شــما پانزده ساله بوديد. از آن ايام چه 

خاطراتي داريد؟
ســحابي: آن زمان من دانش آمــوز بودم و تحت 
تأثير فضاي خانواده عاقه مند به علوم پايه و فيزيک 
و بيشــتر به دنبــال نشــانه هاي خــدا در پديده هاي 
طبيعي، از اتم ها و مولکول ها گرفته تا کهکشــان ها 
و اجــرام آســماني. در آن هنگام مــن هنوز چيزي 
از فعاليت هاي سياســي نمي دانســتم.  در ســال 56 
که فعاليت هاي سياســي و اجتماعي عليه رژيم شاه 
شــدت گرفته بود و در مســجد قبا و جاهاي ديگر 
ســخنراني هايي صورت مي گرفت، من هم در اين 
مراســم ها شــرکت مي کردم و فعاليت هايي در اين 

ايام داشتم. 
در آن زمــان دايي مادرم، مهندس بازرگان، بســيار 
فعال بود و به عنوان يکي از فعاالن و مبارزان اجتماعي 
در سطح جامعه مطرح بود. ايشان به صورت ماهيانه 
جلســاتي در خانواده برگزار مي کــرد که اکثريت 
قريب به اتفاق فاميل در آن شرکت مي کردند و در 
آن ايام که سير جريانات و تحوالت در سطح جامعه 
روزبه روز گسترش مي يافت، اين بحث ها به صورت 
ناخودآگاه جزئي از زندگــي روزمره خاندان ما را 
تشکيل مي داد. پدربزرگم نيز فعاليت هاي مشهودي 
داشــت و در اين جلسات نيز شــرکت مي کرد. در 
اين جلســات جوان ترهاي فاميل سؤاالت و مسائلي 
را مطرح مي کردند، اعم از مسائل ديني، اجتماعي، 
فرهنگي و سياســي و مهندس بــازرگان نيز به آنان 

شنيدم اين بود که دوباره پدرت را گرفتند! 
مهندس ابتدا در زندان اوين بود، ســپس قزل قلعه و 
بعدازآن زندان قصر. در آن زمان اتاق هاي ماقات 
در زنــدان قصــر با دو رديــف ميله بيــن زنداني و 
ماقاتي فاصله مي انداخت و باعث دوري و جدايي 
آنان مي شد. در آن ايام من، هاله و مادر به ديدار پدر 
مي رفتيم، در مواقعي نيــز پدربزرگ ما را همراهي 
مي کرد. حتي اقوام و خويشاوندان ديگر نيز که براي 
ماقات مي آمدند و مــا را در اين ديدارها همراهي 
مي کردنــد. در آن ايام عاوه بر فاميل، افراد زيادي 

براي ماقات مهندس سحابي مي آمدند. 
هنگام دستگيري پدر در ســال 50 ما در آپارتماني 
اجــاره اي در چهارراه قصر زندگي مي کرديم. پس 
دســتگيري به ناچار آن محل را تــرک و به تناوب 
در منزل دايي ها و دکتر ســحابي ســاکن شديم. به 
هنگام آزادي پدر در ســال 57 ما ساکن خانه اي سه 
طبقه بوديم که در دو طبقه ديگرش دکتر سحابي و 

عموي بزرگم ايرج سحابي ساکن بودند.

ميثمي:پس از آزادي از زندان )در ســال 
46( شما چه خاطراتي از روابط خود با پدر 

داريد؟
ســحابي: در آن زمان مهندس سحابي روي جنبه 
اجتماعي بــودن خيلي تأکيد مي کــرد به طوري در 
بعضــي از مواقع مرا همراهش به شــرکت »صافياد« 
مي بــرد تــا از نزديک با کار جمعي آشــنا شــوم. 
حتي در برخي موارد نويد، پســر مهندس بازرگان 
نيز همراه ما مي آمد. در آن زمان مهندس ســحابي 
بســيار عاقه مند بود که من از نزديک با روند کار 
آشــنا شــده و زيروبم کار را درک کنم و به قولي 
به صورت تجربي با کار و فعاليت مأنوس گردم. در 
همين جا بد نيســت به خاطره ديگري اشاره کنم که 
اهميت کار جمعي در تفکر پدر را نشان مي دهد. در 
سفري همراه پدر به يزد رفته بوديم. طبق قراردادي 
که با شــرکت صافياد بسته شــده بود مي خواستيم 
کارخانه اي در آن شــهر تأسيس کنيم. در آن سفر 
من و پدر درکنار هم سيستم هاي تأسيساتي کارخانه 
را بررســي کرده و کار را به صورت مشترک پيش 
مي برديم تا انتقال تجربه و خرد پدر به من به گونه اي 

تجربي انجام شود.

ميثمي: حدوداً سال 52 بود که در زندان 
شيراز شورشي رخ داد و مهندس سحابي نيز 
مورد آزار و اذيت و شــکنجه قرار گرفت، 
موهاي سرش را تراشيدند و تا مدت زيادي 
او را شکنجه مي کردند تا به قول خودشان 
عوامل اصلي جريان را کشــف کنند. اين 
شرايط ســخت زندان روي خانواده چه 
تأثيري مي گذاشــت، در ايــن باب کمي 
بيشــتر توضيح دهيد؟ اين سفرهاي مداوم 
براي ديدار پــدر و دوري و فاصله زياد او 
با فرزندان چه تأثيري بر شما داشت و اين 
خأل عاطفــي در کانون خانواده چگونه پر 

مي شد؟       

ســحابي: در آن زمــان از دوري پــدر احســاس 
ناخرســندي مي کردم؛ اما در خانــواده، چه اقوام و 

انديشيدن بود. يادم هست که در ماقات هاي زندان 
در اويــن، قزل قلعه و ديگر زندان ها من را به مطالعه 
تشويق مي کرد و بعضي از مواقع هم کتاب هايي به 
ما پيشــنهاد مي کرد. در زمان کودکي ايشــان بسيار 
اصرار داشــت که من فعاليت اجتماعي داشته باشم. 
مهندس فرزندان خود را تشــويق مي کرد تا با ديگر 
بچه هاي مدرسه يا همسايه مراوده و رفاقت و دوستي 
داشته باشند و برايش جايگاه فرد و يا قوم وخويشي 
و فاميلي مطرح نبود؛ بلکه فعاليت اجتماعي برايش 
اولويت داشــت.هنگامي که بچه بودم و مي خواستم 
در کوچه بازي کنم بيشــتر وقت هــا از پدرم اجازه 
مي گرفتــم، زيــرا مي دانســتم اگر از مــادرم چنين 
درخواســتي کنم، ممکن اســت مخالفت کند. اين 
برايش مهم بود که من يا هاله در يک محيط بســته 
و به دوراز ديگران زندگي نکنيم؛ بلکه در بين مردم 

باشيم.

ميثمي: ايشان در آن زمان بعضي از مواقع 
ســيگار يا پيپ ميکشيد، البته اين کار را در 
غياب پدربزرگ انجام مي داد. اين کار در 
محيط خانواده براي شما آزاردهنده نبود؟ 
سحابي: اينکه پيپ مي کشيد را که من اصًا نديده 
بودم و از آن بي اطاع هستم و اين موضوع را تازه از 
زبان شــما دارم مي شنوم، اما گاهي از اوقات سيگار 
مي کشيد و يک سيگار را هم کامل نمي کشيد و آن 
را در دو نوبــت معموالً به اتمام مي رســاند، يک بار 
خاموش کرده و بعداً دوباره آن را روشــن مي کرد، 
البته مــادرم در خانه براي ايــن موضوع چارچوب 

سفت و سختي داشت. 

ميثمــي: در زندان از زندانبــان تقاضاي 
ســيگار نمي کــرد و از موضــع ضد رژيم 
خويشــتنداري مي کرد. آقــاي خامنه اي 
در اوايــل انقالب در حالي که از بني صدر 
انتقاد مي کردنــد، در محفل خصوصي به 
من گفتنــد او يک آيه قرآن را درســت 
نمي خواند، درحالي که از مهندس سحابي 
تعريــف و تمجيد کرده و او را اهل تدبر و 
صاحب نظري در قرآن مي دانستند. با اين 
گفته مقام رهبري، مــن تصور نمي کردم 
وقتي در تشــييع  جنازه زير تابوت مهندس 
چنين  خودســرانه  نيروها  برخــي  بودم، 

اقداماتي کنند. 
ســحابي: آن مراســم براي من و مــادر تأثرآور 
بود. به ويژه که آن اتفاق بــراي هاله نيز رخ داد.آن 
صحنه هــا و آنچه با جنازه پــدر کردند و آن هنگام 
کــه پيکر هاله را افتاده بر زميــن ديدم از ذهنم دور 

نمي شود.

ميثمي:از دستگيري سال 50 پدر در زندان 
اوين، قزل قلعه، قصر و عادل آباد شيراز، از 
خود و خانواده چه خاطراتي به ياد داريد؟ 
سحابي: در زماني که پدر در سال 50 دستگير شد، 
من در مقطع ابتدايي در مدرسه بودم. پس ازاينکه به 
خانه آمدم مادر را به شــدت ناراحت و نگران ديدم. 
وقتــي از علت اندوه مادرم پرســيدم، پاســخي که 

حامد سحابي
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در زمــان انقاب حوادث به گونه اي بود که جوانان 
نمي توانســتند در کنــاري بمانند. بــه همين خاطر 
مادرم با مشورت بزرگان خانواده هاله را براي ادامه 
تحصيل به فرانســه اعزام کرد. ولــي از قضا جالب 
اســت که حــدود ده روز پس از رفتــن خواهرم به 
فرانســه، آيت اهلل خميني هم به نوفل لوشاتو رفت و 
آنجا به پايگاه انقاب تبديل شــد و عمًا آنجا هم 

هاله در مرکز فعاليت هاي سياسي قرار گرفت.

ميثمي: شما مي دانستيد در چنين اوضاع و 
احوالي شــهيد مطهري از مهندس سحابي 

دعوت کرد و عضو شوراي انقالب شدند؟
سحابي: در آن زمان از اين قضيه اطاعي نداشتم. 

ميثمــي: در زمان انقالب مــادر من تصور 
مي کرد با پيــروزي انقالب همه چيز رو به 
 راه مي شود. شــما، مادرتان و هاله در آن 
زمان چه تصوري داشتيد. باوجوداينکه پدر 
دوازده سال از 22 سال زندگي مشترک را 

در زندان گذرانده بود؟
 سحابي: ما جوان ترها در آن زمان فکر مي کرديم 
که نفــس انقاب و ذات آن يک ايده آل اســت و 
انقــاب به خودي خود باعث رهنمون شــدن جامعه 
به ســوي جامعه ايده آل مي شــود. در اوايل انقاب 
مــردم ايــران همبســتگي عجيبي در جامعه نشــان 
دادند که در تاريخ بي ســابقه بوده است و در هنگام 
مشکات و سختي ها به داد هم مي رسيدند. اطاعت 
از قانون به شکل رويه و رفتار روزانه مردم درآمده 
بود و نيازي به مراقبت و نظارت در جايي احســاس 
نمي شــد. به وجود مأموران راهنمايي و رانندگي در 
ســر چهارراه ها نيازي نبود؛ زيــرا مردم خود قوانين 
را رعايت مي کردند و حتي با گذشــت و فداکاري 
حاضر بودند به اطرافيان خود که حتي ناشناس بودند 
هم کمک کنند. اما با گذشت زمان و پديدارشدن 
اختافات در رأس هرم سياسي کشور، اين اختافات 
در ســطح جامعه نيز جاري و ساري شد به طور که 
امروزه نتايج آن مشخص است. در زمان انقاب اگر 
کســي نوبت خود را رعايت نمي کرد يا در مکاني 
به فــردي ضعيف تر از خود ظلمي روا مي داشــت، 
اکثريــت مــردم از در مخالفت درآمــده و جلوي 
طــرف را مي گرفتند. دورزدن قانون توســط خود 
مردم غيرممکن شده بود و اين يکي از ويژگي هاي 
نيکــوي مردم بود که خودکنترلي پيدا کرده بودند. 
مردم به کسي که قانون را رعايت نمي کرد، زرنگ 
نمي گفتنــد؛ بلکه با او برخورد جدي مي کردند. در 
آن زمــان خيلي از دختران به طور داوطلبانه حجاب 
را رعايت مي کردنــد و اجباري نبود، اما چون آنان 
فکر مي کردند که بايد احترام خون شهدا و اکثريت 
مردم حفظ شــود، به طور داوطلبانه روســري ســر 

مي کردند. 

ميثمــي: پدر براي بــار دوم که به پاريس 
رفت و از آنجا با مــادر براي ديدار اقوام 
به امريــکا رفت، انقالب پيروز شــد. او به 
ايران برگشــت و به فعاليت در شــوراي 
انقالب ادامه داد و مدتي هم رئيس سازمان 

بر اعضاي خانواده اش گذشته بود، عاوه بر فعاليت 
سياســي و اجتماعي از او توقع رسيدگي به خانواده 

هم مي رفت.
من آن زمان از پدر توقع خاصي نداشــتم و حتي از 
اينکه او در کنار ديگر فعاالن و مبارزان در صف اول 
رويارويي با رژيم شاه هستند احساس خوشحالي و 
رضايت نيز مي کردم، امــا اين را اضافه مي کنم که 
مادرم خواهان حضور بيشــتر پدر در درون خانواده 
بــود. آن زمــان يکــي از دوره هاي سرنوشت ســاز 
براي تاريــخ اين مرزوبوم بود و پدر نمي توانســت 
گوشه نشــيني اختيار کند. چنين رفتاري در سرشت 
مهندس نبود و با ذات او در تناقض بود. در آن زمان 
که وقوع انقاب حتمي نبود و کسي نمي دانست که 
در ادامه قرار اســت چه وقايعي رخ دهد. تظاهرات 
و آشــوب و بي نظمي روزبه روز گسترش مي يافت 
و پدر يکي از افــرادي بود که ادامه چنين وضعيتي 
برايــش غيرقابل پذيــرش بود. آينده اين ســرزمين 
هميشــه يکي از دغدغه هاي اصلــي پدر بوده که تا 
پايان عمر نيز با او همراه بود، حتي در آن زمان خطر 
تجزيه و تاشــي ايران مطرح بود که براي مهندس 

همچون يک کابوس بود.
در آن ايام تنهــا من نبودم که ناخودآگاه به فعاليت 
سياسي کشــيده شــده بودم، بلکه خواهرم هاله نيز 
از اين حوادث دوري نمي کرد. او که در دانشــگاه 
فيزيک مي خواند، بيش از آنکه به درس و تحصيل 

بپردازد به فعاليت دانشجويي مي پرداخت. 

ميثمي: مادرتان مي گفت در تظاهرات 17 
شهريور سال 57 نزديک بود هاله به دست 
مأموران امنيتي به شــهادت برسد و شايد 
يکي از داليلي که او را براي ادامه تحصيل 
به فرانسه فرستادند همين اشتياق و هيجان 
بيش ازاندازه او بــه فعاليت هاي اجتماعي 

بود؛ دراين باره کمي توضيح دهيد. 
سحابي: بله، درســت اســت. هالــه جواني پرشور 
و هيجان بود و در مدرســه و دانشــگاه مرکز توجه 
همکاســي ها و دوســتانش بــود. او در مدرســه 
ژانــدارک تحصيل کرده بــود و دانش آموز خوبي 
بود، و زبان فرانســه را هم خوب مي دانســت، ولي 

پاســخ مي داد و تبادل افکار و انديشــه ها به شکلي 
بي سابقه اتفاق مي افتاد. 

در اينجا بد نيست از بهرام، پسر عموايرج نيز ياد کنم 
که چند سالي از من بزرگ تر بود. در اين جريانات 
به شکلي جدي تر فعال بود ومن بيشتر از طريق او با 
افکار دکتر شريعتي آشنا شدم.در ماه هاي منتهي به 
انقاب نيز با تشويق و هدايت او  در خيابان انقاب 
بســاط کتاب فروشــي پهن مي کرديم و کتاب هاي 

انقابي مي فروختيم.

ميثمي: بهــرام در زمان انقالب در جاهاي 
مختلفي مشغول فعاليت سياسي و اجتماعي 
بود. مهندس ســحابي در مهر 57 از زندان 
شــيراز به زندان قصر در تهران منتقل شد، 
از جلوي بهشــت زهرا که عبور مي کرد با 
شعارهاي تندي چون »به آيه آيه هاي قرآن 
قسم، شاه تو را مي کشــيم« و... در مراسم 
چهلم شهداي هفدهم شهريور روبه رو شد 
که تعجب کــرده بود. در زندان قصر اين 
موضــوع را براي بچه ها مطــرح کرد که 
مبادا مشکوک باشد و در پي تبيين آن بود 
و اين در شــرايطي بود که همه گروههاي 
فعال و مبارزين مسلحانه را سرکوب کرده 
بودند. چندي بعد مهندس از زندان آزاد 
شد. ممکن است فضاي خانواده و جامعه را 

بيان کنيد.  
سحابي: پدرپــس از گذراندن هفت سال حبس به 
آغوش خانواده بازگشــت درحالي که نمي توانست 
از جريانــات جامعه خود را کنار بکشــد. حتي اگر 
پدر هم مي خواست که از حوادث و اتفاقات دوري 
کند دوستان او نمي گذاشتند. به همراهي دوستان و 
هم رزمان سابق همچون آقايان علي بابايي، آيت اهلل 
طالقاني، دکتر ســحابي، مهندس بــازرگان و ديگر 
دوســتانش، در نهضت آزادي و جاهاي ديگر وارد 
سير تحوالت در جامعه شد و با پيشينه و سابقه اي که 
داشت نمي توانســت از مرکز جريانات و تحوالت 
سياسي آن روزگار دور بماند. اين وضعيت او را در 
شرايط دشواري قرار مي داد، زيرا پس از هفت سال 
دوري از خانــواده و ســختي هايي که در اين مدت 

مهندس بازرگان، دکتر يداهلل سحابي و مهندس عزت اهلل سحابي
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ازدواج کرده بود و کانون خانواده گرم تر شده بود. 
پدر با دوســتان و همفکران سابق خود فعاليت هاي 
ديگري را در پيش گرفتند و در راستاي فعاليت هاي 
مدنــي و اجتماعي کارهــاي زيادي انجــام دادند. 
پدر بســيار مطالعه مي کرد و حاصل مطالعات خود 
را يادداشــت و به ديگران منتقل مي کرد و به قولي 
زکات کتاب خواندنش را به سرعت ادا مي کرد. او 
کتاب خاصي که موضع گيري خاصي داشــته باشد 
را معرفــي نمي کرد، بلکه عمل کتاب خواندن را در 
حالت کلي توصيه مي کرد. براي نمونه پدر توصيه 
مي کرد ما در جريان علم روز باشــيم و کتابي مانند 
»سايبرنيتيک« که يکي از کتاب هاي جديد در زمينه 
فيزيک و شيمي بود را بخوانم؛ حتي به ياد مي آورم 
در نوجواني کتاب هاي صمــد بهرنگي را براي من 
و خواهــرم مي خريد تا ما را به مطالعه تشــويق کند 
و روحيــه کتاب خوانــي را در مــا افزايش دهد. در 
کودکي و نوجواني کتاب هاي بهرنگي برايم چنان 
جذابيتي پيدا کرده بود که خودم بقيه کتاب هاي او 

را نيز خريدم.

ميثمي: ايشــان در عين اينکــه مطالعات و 
تجربيات زيادي داشت، اما خيلي به تأليف 
کتاب عالقه نداشت و هميشه از تأثيراتي که 
نظريات ناپخته و دم نکشيده مي توانند روي 
جامعه بگذارند هراسان بود. مهندس عادت 
به مطالعه داشت و سعي مي کرد کتاب هاي 
روز را بخوانــد و حتي کتاب هايي به زبان 
انگليســي را هم مي خواند تا در تحليل ها 
و برداشــت هاي خود در مسائل اجتماعي 
و سياســي از آنها بهره ببرد. در زندان پس 
از کار زياد روي مقوله توحيد و ابعاد آن، 
جزوه اي نوشته بود به نام »توحيد علمي« و 
توحيد را در روند علم نشان داده بود. اين 

موضوع را با شما مطرح کرده بود؟
ســحابي: بله، دراين بــاب گفت وگوهايي با پدر 
داشــته ام و عمويم دکتر فريدون ســحابي تعدادي 
ديگر از مطالــب مهندس که در ارتبــاط با مبحث 
توحيد علمي بوده است را جمع آوري کرده و آنها 
را آقاي محمدمهدي جعفري هم ديده اســت. اين 

مطالب شايد به زودي انتشار يابد. 

ميثمي: يــادم مي آيد که پــس از انتقال 
مهندس به زندان قصــر، او محور مباحث 
آن جزوه را در جلسه اي بيان کرد. مقوله 
از دغدغه هاي  تمام عرصه هــا  توحيد در 

اصلي مهندس بود. 
ســحابي: در ادامه بايــد اضافه کنم کــه برخورد 
علمي پدر با مسائل يکي ديگر از ويژگي هاي مورد 
عاقه من بود. در نوجواني از مباحث فيزيکي لذت 
فراواني مي بــردم و از اينکه بتوانم از راهنمايي هاي 
پدر در اين زمينه بهره ببرم، بســيار خوشحال بودم. 
مهندس ســحابي در اوقات فراغــت موضوعاتي را 
مطــرح مي کرد و دربــاره آن با من بــه گفت وگو 
مي نشســت، حتي در مواقعي کتاب هايي را معرفي 
مي کرد تا بخوانم و ديدگاه جامعي پيدا کنم. پدر در 
اواخر عمر خويش، اين موضوعات و نحوه نگرش 

بعد از پيگيري فراوان معلوم شد که رتبه الزم براي 
قبولي در رشــته مهندسي مکانيک دانشگاه شريف 
را آورده بــودم؛ اما از گزينش رد شــده بودم. ولي 
با پيگيري آقاي دکتر رجائيان پس از گذشت يک 
ترم تحصيلي و با تأخير در دانشــگاه ثبت نام کردم؛ 
اما يک ترم هم نتوانستم تحصيل را ادامه دهم و در 
اواســط ترم به اتهام طرفداري از مجاهدين دستگير 
شــدم. اين دومين دســتگيري من بــود و در زماني 
اتفــاق افتاد که پدرم نماينده مردم تهران در مجلس 
شورا بود. همين مســئله نيز باعث موضع گيري هاي 
تنــدي عليــه خانواده ما شــد. برخــي در مجلس و 
جاهاي ديگر، اقدامات و مبارزات خالصانه مهندس 
ســحابي را ناديده گرفته و با شدت بيشتري اقدام به 
تخريب ايشان مي کردند. اين در حالي بود که پدرم 
چــه در زندان و چه در بيرون از زندان به مجاهدين 
انتقادات زيادي داشــت و به من هم مي گفت، ولي 
مــرا از فعاليت اجتماعي که انتخاب کرده بودم منع 
نمي کرد. در سي ام خرداد سال شصت براي بار اول 
دستگير شــدم و پس از تحمل زندان انفرادي آزاد 
شــدم. من ازجمله افرادي بودم که وارد فاز نظامي 
و مســلحانه نشــده بودند، اما باوجوداين موضوع و 
مسائل ديگري که وجود داشت، مجبور شدم مدتي 

را در زندان بمانم.

ميثمي:پــدر در آن ايام به مالقات شــما 
مي آمد؟ 

ســحابي: هر دو بار حبــس من مصــادف بود با 
نمايندگــي پدرم در مجلــس اول. او در عين اينکه 
نماينده مجلس بود، اما از سرزدن و رسيدگي به من 
هيــچ گاه غفلت نمي کرد. در زنــدان اوين ماقات 
به صورت حضوري انجام نمي شــد، بلکه در بيشتر 
مواقع از پشــت شيشــه بود، در موارد نادري اجازه 
مي دادنــد که مــن و پدر ماقات حضوري داشــته 
باشيم. پدر حتي در ايام زندان من به آينده خوش بين 
بود و ســعي مي کرد اين روحيــه مثبت را به من نيز 
منتقــل کند. البتــه در بعضي مواقــع نيز نصيحت ها 
و ســفارش هايي مبنــي بر احتياط و مراقبت بيشــتر 

مي کرد. 

ميثمــي: فعاليت هاي رســمي و سياســي 
مهندس ســحابي پس از اتمام دوره اول 
مجلس کاهــش يافت. ايــن موضوع در 

خانواده چه بازتابي داشت؟
سحابي: پس از اتمام دوره اول مجلس، پدرکم کم 
از عرصه سياســي فاصله گرفت و بيشتر وقتش را با 
خانواده مي گذراند. خواهرم، هاله با دکتر شــامخي 

برنامه و سپس عضو خبرگان قانون اساسي 
و آن گاه نماينده اولين مجلس شــوراي 
ملي شد. پس از طرح مسئله واليت فقيه در 
مجلس خبرگان، مهندس در ترمينال خزانه 
سخنراني کرد که موجب کدورت خيلي 
از اعضاي خبرگان شــد و به او چپ چپ 
نگاه مي کردند و بعد هم در مجلس شوراي 
اســالمي درباره بني صــدر صحبت هايي 
کرده بود که باعث شــده حتي پاسداران 
مجلس هم به او نگاه خاصي داشتند. بازتاب 
تحمل اين مرارت ها در خانواده چه بود؟ 

ســحابي: با تمام صبوري پدر، اين مشکات در 
خانه به شــکل غيرمستقيم منعکس مي شد و فضاي 
خانــواده را تحت تأثير قرار مي داد. در زمان قديم تا 
حال، روحيات مردان ايراني به گونه اي بوده اســت 
که مســائل و جريانات خارج از خانه را پشــت در 
مي گذاشــته اند و آن را به داخل خانه نمي آوردند. 
اين موضوع هنوز که هنوز اســت در بين بعضي از 
مــردم رواج دارد و پدر نيز چنين بــود. هيچ گاه به 
خاطر نمي آورم کــه پدرم از مســئله اي گله کرده 
باشد و خود را طلبکار نشان دهد. تواضع و فروتني 
او باعث مي شــد در هنگامه شــادي زياد سرخوش 
نشود و در هنگامه با نيز خيلي نااميد نشود. هميشه 

افق هاي دورتري را مي ديد.

ميثمــي: مهندس وقتــي در زندان دعاي 
کميل مي خواند يا دعاي ديگر، رو به ديوار 
بود و از پشــت او را  مي ديديم که چگونه 
با خدا رازونياز مي کند و بناي گريســتن 
را مي گــذارد. در آن زمــان من با خود 
فکر ميکردم که اين مرد خداســت، خدايا 
مرا همچون او گــردان. آيا اين احواالت 
در خانــه رهنمودي براي شــما و اعضاي 

خانواده نداشت؟ 
سحابي: در هنگام نمازخواندن مي شد او را در حال 
درددل با معشــوق خود ديــد و در آن زمان بود که 
احوال اصلي خود را نمايان مي ساخت. ما مي ديديم 
پدر دوســتي را يافته است که با گفت وگوي با او و 
درددل کردن با او به چنان آرامشي مي رسد که نياز 
به مخاطب زميني براي گله و شکايت ندارد و تمام 
مسائل و مشکات خود را با آن معبود ابدي در ميان 
مي گذارد. پدر در طول زندگي خود دوستي را يافته 
بود که مردم بدان توجــه کافي ندارند، اما مهندس 
اين دوست را يافته بود و با او سخنان خود را درميان 
مي گذاشت؛ به همين دليل از اغيار آزاد بود. ارتباط 
مهندس سحابي با خدا چنان بود که در هنگام نماز 
کامًا از خود بيخود مي شــد و تمامي توجه خود را 
به خدا معطوف مي داشت و روي ما هم تأثير زيادي 
داشت؛يعني پدر بدون امرونهي براي نمازخواندن، 

ما را به آن سو هدايت مي کرد. 

ميثمي: شــنيده بودم که در ســال 63 در 
دانشگاه شريف قبول شده بوديد؛ ولي شما 

را نپذيرفتند، داستان چه بود؟ 
سحابي:من رتبه خوبي در کنکور آن سال کسب 
کرده بــودم ولي نامم در ميان قبول شــدگان نبود. 

ارتباط مهندس سحابي با خدا 
چنان بود که در هنگام نماز کاماًل 

از خود بيخود مي شد و تمامي توجه 
خود را به خدا معطوف مي داشت و 

روي ما هم تأثير زيادي داشت؛ يعني 
پدر بدون امرونهي براي نمازخواندن، 

ما را به آن سو هدايت مي کرد
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ديگر خانواده هاي زندانيان سياسي نگراني زيادي به 
بار مي آورد. اخبار ضدونقيضي که مرتب به بيرون 
از زندان مي رســيد نيز يکي ديگــر از علل نگراني 
خانواده هــا بــود، به طوري که بعضــي از رفتارها و 
اعمال و وقايعي که اتفاق مي افتاد، به بيرون درز پيدا 
مي کرد و خبري مي شــد. از طرف ديگر از بعضي 
افراد و نــوع رفتاري که با آنها مي شــد، خبري در 
دست نبود و در بعضي مواقع اين بي خبري بدتر بود.

ميثمي: در دهــه هفتاد نيــز اتفاقاتي در 
زندگي خانوادگي شما رخ داد. مستندي 
در صداوســيماي جمهوري اسالمي پخش 
شد که هويت نام داشت و ازجمله اتفاقات 
ناگوار تاريخ زندگاني مهندس سحابي بود. 
در آن زمان ما با مهندس سحابي رفت وآمد 
خانوادگي داشتيم و به خانه شان مي رفتيم. 
پخش اين برنامــه تأثير ناگواري بر روحيه 

ايشان گذاشت. 
سحابي: بله، همين طور است. 

ميثمي: مهندس در اواخر عمر خود نگران 
بود. او همچنــان اميدوار بــه آينده بود 
اما شــرايط را خطرنــاک مي ديد و گواه 
اين ادعا نيــز اين موضوع بود که آخرين 
جمله اي هم که بيــان کرده بود اين بود: 
»بــراي آينده ايران نگرانــم«. آيا در اين 
ايام از نگراني هاي خود با شما چيزي بيان 

کرده بود؟
سحابي: بايد اشاره کنم که پدر جدا از اختافاتي 
کــه از ابتدا با حکومت داشــته، هيــچ گاه در فکر 
برانــدازي نبود و به دنبال فعاليت جمعي و تشــکيل 
نهادهايي خارج از قدرت بود. اين اختافات باعث 
نمي شد که براي تماميت ارضي کشور يا امنيت آن 
نســبت به حکومت بدبين باشــد؛ اما با آمدن آقاي 
احمدي نــژاد و اقدامات او احســاس خطر فراواني 
مي کرد و حتي با ادامه آن روند خطر تجزيه کشور 
را دور نمي ديد. پدر فکر مي کرد که در دولت هاي 
نهم و دهم بنيان هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و 
فرهنگي جامعه در حال اضمحال و رو به فروپاشي 
است و اين مسئله برايش بسيار مهم بود. بزرگ ترين 
دلواپســي پدر اين بود کــه تماميت ارضــي ايران 
و يکپارچگــي امــروزه آن به خطر بيفتــد و احياناً 
کشور با تجزيه روبرو شــود. در بين تحليل گران و 
سياست مداران غربي نيز هرگاه اين موضوع به عنوان 
راه حلــي بيان مي شــد، مهنــدس خــود را موظف 
مي ديــد که در مقابل آن موضع گيــري کند و اگر 
مقاله يا مطلبي الزم اســت براي نقــد و رد آن ادعا 
بنگارد و شکســتن اين يکپارچگي را تابويي براي 
خود تلقي مي کرد. در روزهاي آخرآثار خســتگي 
در چهــره پدر محســوس بود و دوران افســردگي 
را مي گذرانــد و حتي در همان اواخر ســال 89 که 
دادگاه رأي به نشريه داد، ايشان مي توانست دوباره 
ايران فردا را چاپ و منتشــر کند؛ اما اشتياقي به اين 
امر نشان نمي داد. مهندس در اواخر عمر خود نه تنها 
آمادگي سرپرستي نشريه را در خود نمي ديد؛ بلکه 

به آماده نبودن شرايط اجتماعي هم اذعان مي کرد.

و سخناني اين چنيني حالت روشنفکرانه و 
خصوصي به خود گرفته بود که در همان 
دفاتر و سخنراني ها دنبال مي شد. در همان 
حدود سال 69 بود که پدر دستگير شد، از 

آن ايام چه خاطره اي به ياد داريد؟
ســحابي: پدر پس از انقاب دوبار زنداني شــد؛ 
يــک بــار در ســال 69 و ديگــري در ســال 79، 
اتفــاق افتاد. پدر هميشــه به انقابيــون با ديد مثبتي 
مي نگريســت و در دســته بندي و دوگانه انقابيون 
در برابر محافظــه کاران يا غيرانقابيون هميشــه به 
ســمت اول گرايش داشت، همين مســئله يکي از 
علل اين مثبت انديشــي او بــود. او پيش از انقاب 
بعضي از فعاالن و مبارزان انقابي را مي شــناخت و 
به آنان اعتماد داشت، اين موضوع باعث شد که در 
دســتگيري و بازجويي هاي سال 69 از اين صداقت 
و يکرنگــي پدر سوءاســتفاده شــده و بازجويان با 
اســتفاده از ترفندهاي مختلف مي کوشــيدند از او 
اعترافاتي عليه دوســتان يا اطرافيانش بگيرند. حتي 
براي پيش برد يک سناريو دست به اقدامات عجيبي 

ازجمله چاپ روزنامه مي زنند. 

ميثمي: بله، اخبــار دروغ مربوط به فوت 
هاشــم صباغيان را به يــاد دارم. همچنين 
خاطرم هست که بعد از اولين مالقاتي که 
مادر و هاله با پدر در زندان 59 عشرت آباد 
داشتند به دفتر نشريه آمدند و اولين باري 
بود که اشک چشم اين حماسه مقاومت را 
ديدم. هاله نيز چشمش گريان بود. مهندس 
بعــد از زندان 59 به مــن گفت در طول 
زندان سه بار از خداوند طلب مرگ کردم 
که برايم بسيار تأثرآور بود. به ياد حضرت 
مريم افتادم که او هم از خدا طلب مرگ 
مي کرد. وقتي مي خواهم دعا کنم ابتدا اين 
واقعه را مرور کرده دلم مي شکند، آنگاه به 
دعا مي پردازم. هيچ وقــت اين خاطرات 
بعداً هم  را فراموش نمي کنم. خوشبختانه 
آشــکار شــد انگ براندازي به مهندس و 

دستگيري ايشان اشتباه بوده است. 
سحابي: با مقايســه دو دوران زندان پدر، يعني 12 
سال پيش از انقاب و حدوداً 3سال پس از انقاب، 
مي توانم چنين نتيجه گيري کنــم که دوران پس از 
انقــاب گرچه کوتاه تــر بوده امــا ازلحاظ روحي 
برايش بســيار ســخت تر بــود. صداقــت و اعتماد 
مهنــدس به ســخنان افــرادي که بــا او گفت وگو 
مي کردنــد يا بازجوها، باعث مي شــد کــه آنان با 
ترفندها و نيرنگ هايي که به کار مي گرفتند اهداف 
شــوم و پليدي را پيش ببرنــد. انعکاس اخبار داخل 
زندان و اتفاقاتي کــه مي افتاد نيز براي خانواده ما و 

علمــي خود به توحيد را در جزوه »ســه کتاب« نيز 
ادامه داد که در امتداد همان پروژه قبلي بود.

ميثمــي: مهندس ســحابي پــس از پايان 
دوره اول مجلس شــورا، بيکار ننشســت و 
با تعــدادي از ياران و دوســتان قديمي، 
فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي گوناگوني 
را شروع کردند. همچنين آنان جلساتي با 
عنوان »شط« برگزار مي کردند که مخفف 
دوگانه »شــريعتي- طالقاني« بود. به  مرور 
زمان اين جلسات جوانان مشتاق زيادي را 
جذب کرده و به آنجا مي کشاند و در همان 
جلسات بود که مهندس و ديگر روشنفکران 
و نوانديشان به بيان مواضع و ديدگاه هاي 
خود مي پرداختند. اين روند تا ســال 69 
ادامه داشــت که مهندس ســحابي مجوز 
نشريه اي را گرفت که در اداره آن گروهي 
از دوســتان که به ملي- مذهبي ها شهرت 
يافته بودند به او ياري مي رساندند. درباره 
ديدگاه هــاي ناگفته پدر چه خاطراتي در 
ذهن داريد و در آن ســال ها پدر به اين 
جريان به چه ديدي مي نگريست و به عنوان 
يکــي از پايه گذاران اصلــي آن، از اين 

جريان چه انتظاراتي داشت؟ 
ســحابي: در آن سال ها ســطح جامعه را سکوتي 
فــرا گرفته و انفعــال در همه جا ريشــه دوانيده بود. 
يــأس و نااميدي در جامعه رخنه کــرده بود. در آن 
زمــان افراد زيــادي بودند که در انقاب اســامي 
ســال 57 آرمان ها و ايده آل هاي فراواني داشــتند، 
اما با گذشــت يک دهه از عمــر انقاب از فعاليت 
نااميد شده و کنار کشــيده بودند. اقليتي هم که در 
گوشه و کنار جامعه، کارهاي اندکي مي کردند که 
انعکاســي پيدا نمي کرد. آن زمان فعاليت هاي پدر 
مانند شعله کوچکي بود که در آن نااميدي ها، نويد 
فردايي بهتر مي داد. فعاليت هاي مهندس ســحابي و 
دوستانش باعث شد افرادي که اندک ايماني به اين 
راه و روند داشتند ذره ذره اميدوار شده و به فعاليت 
بازگردند. اين دوره ســردي و عســرت تا سال 75 
تــداوم يافت و پس از دوم خــرداد و انتخاب آقاي 
خاتمي اين بذر اميدي که وعده داده بودند شکوفا 
شــد و فضاي جامعه ســمت و ســويي ديگر يافت. 
شــعله کوچکي که پــدر و يارانش در آن ســال ها 
سعي در روشــن نگه داشــتنش کرده بودند پس از 
ســال 76 بخش بزرگي را درنورديد و در خيلي از 
افراد مؤثر واقع شــد. مسلماً افراد ديگري نيز در آن 
زمان فعاليت هايي داشــته و سعي در پيش برد جامعه 
مدني داشته اند و من نمي خواهم ارزش کار آنان را 
ناديــده بگيرم يا کارها و فعاليتشــان را اندک جلوه 
دهم، بلکه فعاليت هايي هم که انجام مي شد بروز و 
ظهور فراواني نداشت و فضاي اکثري جامعه تا سال 

75 چنين اوضاعي را دنبال مي کرد.

ميثمي: بله، حتي در آن زمان هم که نشريه 
ايران فردا تيراژي بين 60 تا 70 هزار نسخه 
داشت باز هم نمي شــد بازخورد چشمگير 
آن را در جامعه مشــاهده کرد و بحث ها 

بايد اشاره کنم که پدر جدا از 
اختالفاتي که از ابتدا با حکومت 
داشته، هيچ گاه در فکر براندازي 
نبود و به دنبال فعاليت جمعي و 

تشکيل نهادهايي خارج از قدرت بود
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که امروزه راه اندازي صنعت و کارگاه هاي توليدي 
مصداق کار نيک و پسنديده است و از ته قلب خود 
به اين موضوع باور داشت. البته اين باور در خانواده 
ما بي ســابقه نبود؛ ولي درباره پدر پررنگ  تر نمايان 

شد. 
مثال ديگر در اين زمينه مؤسســه موقوفه »دين مهر« 
بود که پدربزرگ تأسيس کرده بود و به امور خيريه 
مي پرداخت. آقاجون با کمک ديگر دوستانش آن 
را اداره مي کردنــد. پس از فــوت پدربزرگ، پدر 
مســئوليت آن مرکز را به عهده گرفته و آن را اداره 
مي کرد. اعتقاد پدر مصــداق ضرب المثل معروفي  
اســت که بيان مي کند به جاي دادن ماهي، به فقيران 
و مســتمندان ماهيگيري ياد بدهيد که تا آخر عمر 
گرسنه نمانند. حتي پيشنهاد داده بود که بنياد خيريه 
در صنعت سرمايه گذاري کرده و وارد چرخه توليد 
شود؛ زيرا اين کار مصداق عمل خير است. با همين 
ديــدگاه بود کــه از طرف همان مرکــز در صافياد 
ســرمايه گذاري کرده و باعث گســترش شــرکت 
صافياد شــد، درحالي که نوع فعاليــت صافياد اصًا 
با مرکــز خيريه همخواني نداشــت. پدر معتقد بود 
مصــداق عمل صالح در روزگار کنوني، چرخاندن 
چرخ صنعت و توليد در کشور و اشتغال زايي براي 

قشر بي بضاعت است. 
موضوع »ســه کتاب« که اندکي قبل بدان اشــارتي 
رفت را نيز مي خواهم بيان کرده و بگويم اين مقوله 
»توحيــد علمي« که در آن نوشــته ها به آن پرداخته 
شده يکي از موضوعاتي اســت که جاي کار دارد 
و مي خواهــم در آينــده اي نه چنــدان دور آن را به 
نتيجه برســانم. اين ديدگاه ازجمله نظرياتي اســت 
که اگر خوب پرورش يابد و ســاخته وپرداخته شود 
و متناســب با مسائل روز بازبيني گردد، شايد بتواند 
پاسخگوي بعضي سؤاالت اقشار متدين جامعه باشد.

ميثمي: از مادر شما شنيدم که مهندس بيان 
کرده بود، دختــرش هاله همچون پروين 
اعتصامي عمر کوتاهي خواهد داشــت و 
اين پيش گويي او به واقعيت تبديل شــد. 
خاطرم هست که آقاي خاتمي براي تفقد و 
گفتن تسليت به مادر به منزل آقاي شامخي 
و هاله آمده بود، موقعي که آقاي خاتمي 
درباره حال مادر ســؤال مي پرسد، زرين 
خانم درپاسخ همان جمله معروف حضرت 
زينب را بيان مي کند: »ما رأيت اال جمياًل«. 
اين جملــه و حالت نــگاه او روي آقاي 
خاتمي چنان تأثيري گذاشته بود که ايشان 
اين مالقات را چندباري تعريف کرده بوده 
و عنوان کرده اند که تأثير عميقي بر ايشان 

گذاشته است. 
سحابي: من خود را ناتوان از اين مي ديدم که خبر 
دردناک فوت هاله را به مادرم بدهم، اما هنگامي که 
مــادرم را ديدم و در آغوشــش بناي گريســتن را 
گذاشــتم؛ مادر ناخودآگاه به اصل مطلب پي برده 
و حالش دگرگون شــد. بايــد بگويم که آن لحظه 
دردناک ترين زمان در طول زندگي ام بوده است و 
از يادآوري و مرور آن خاطرات هنوز هم اندوهگين 
مي شوم؛ در آن هنگام فقط توانستم بگويم هاله! ■

او درباره وحي و عموميت داشتن  ميثمي: 
آن نيز نظري مشــابه داشــت و عموميت 
وحــي را نيز در همه وجــوه مي ديد، هم 
در انســان، هم در طبيعت و هم در تاريخ. 
مهندس سحابي اعتقاد داشت با نزول وحي 
تغييــري بنيادين رخ مي دهــد. حال اين 
تغيير مي تواند در انسان باشد يا در طبيعت 
و يا در تاريخ و اين مطلب، نکته موشکافانه 
و عظيمي است که درباره آن بحث وجدل 
فراواني مي توان کرد. در پايان مي خواهم 
نيز خاطره اي  از زمان درگذشت مهندس 
بيان فرماييد، باتوجه به اينکه يک روز بعد 
خواهر نيــز به پدر پيوســت، چگونه اين 

تراژدي غم انگيز را تحمل کرديد؟
ســحابي: مرگ پدر براي من ضايعه اي دردناک 
و ناگــوار بود که بعد از گذشــت چندين ســال از 
آن، با يــادآوري هر بــاره آن باز هــم دچار غم و 
انــدوه مي شــوم. در روزهــاي ابتدايــي تحمل اين 
درد و رنج برايم ناممکــن بود، به خصوص که اين 
رنج بــا عروج هاله نيز همراه بود. حدود دو ســالي 
برايم طول کشيد تا تصميم گرفتم پا جاي پاي پدر 
بگذارم و بــراي جبران زحمات او راه و مســيرش 
را ادامه دهم. ادامه دادن مســير پــدر مرهمي براي 
جاي خالي اوســت. پدر کارهاي نيمه تمامي دارد و 
پروژه هايي را از خود به يادگار گذاشــته است که 
مي خواهم آنها را ادامه دهــم. يکي از اين پروژه ها 
نشريه »ايران فردا« اســت که مجدداً آغاز به فعاليت 
کرده اســت. موضوع ديگري که آن مرحوم به آن 
عاقه مند بود فعاليت هاي جمعي، توليد و کوشــش 
براي ســاخت نهادهاي مدني بود که بــا راه اندازي 
شــرکت صافياد به آن مهم همت گمارده بود. اين 
شــرکت يکي از جاهايي بود که پدر روزگاري را 
در آنجا ســپري کرده و براي ســرپا نگاه داشتن آن 
رنــج و زحمت فراواني متحمل شــده بود. مهندس 
سحابي در تأسيس و راه اندازي شرکت هاي توليدي 
و کارگاه هــاي موجود در کشــور تــاش فراواني 
کرده بــود و حتــي در راه اندازي بعضــي از آنان، 
به طور مســتقيم نقش داشــت و از اينکه به گونه اي 
به مردم کمک کرده و برايشــان کار و شغل فراهم 
کند، بسيار راضي و خشــنود مي شد. او بدون توقع 
و بي هيــچ منتي شــرکت هايي را ايجاد مي کرد و با 
چرخيدن چرخ آن صنعت و به بار نشستن آن، خود 
را کنار مي کشــيد. اين رويه اي بود که او از پس از 
انقاب به طور مداوم دنبال کرده بود. پدر معتقد بود 

ميثمــي: ممکــن اســت چنــد نمونه از 
ويژگي هاي اخالقي پــدر را نام ببريد که 
براي شــما در طول زندگــي الگو بوده 
است. براي نمونه اين ويژگي مهندس که 
نيز بوده اســت، خطاپذيري  انبيا  ويژگي 
او بود. او هرگاه واکنشــي نشــان مي داد 
به  يا موضع گيــري اي مي کرد کــه بعداً 
اشــتباه بودن آن پي مي برد، به اشتباهش 
اعتراف مي کرد. او کامــاًل انتقادپذير بود 
و خطاپذيــري را در خــود نهادينه کرده 
بود و با اين کار بــه الگويي براي جوانان 
و فعاالن اين مرزوبوم تبديل شد. شما چه 

ويژگي هايي را بارز مي بينيد؟ 
سحابي:پدر هميشــه متواضع بــود و هرگز روحيه 
ســلطه جويي نداشــت. حتي هنگامي که همه چيز 
براي تســلط او آماده مي شــد از سلطه جويي پرهيز 
مي کــرد. او به خصوص درمقابل بــزرگان انقاب 
هميشــه ســر تعظيم خم مي کرد و هرگــز منيت به 
خــود راه نمي داد. هميــن روحيه بــود که موجب 
خروج او از نهضت آزادي شــد. تحليل من اکنون 
اين اســت که در آن زمان پدر مي ديد که اکثريت 
جوانان نهضت از او حمايت مي کنند و اگر بخواهد 
در نهضت بمانــد مي تواند نقش تعيين کننده اي در 
نهضت داشته باشد ولي در اين صورت ممکن است 
بــا مهندس بــازرگان به اختاف برســند و نهضت 
دچار تشتت و اختاف گردد به همين دليل و براي 
احترام به جايگاه مهندس بازرگان از نهضت آزادي 
ايران بيرون آمد و جريان موسوم به ملي- مذهبي ها 
را به وجــود آورد. مهنــدس ســحابي در آن زمان 
براي خــروج از صحنه رقابت در شــوراي رهبري 
نهضت آزادي از آنجا خارج شــد تا نداشتن روحيه 
سلطه طلبي خود را نشان دهد. حفظ جايگاه و مقام 
و منزلــت در نظر پدر هيچ گاه از اولويت برخوردار 
نبوده اســت. اگر فردي را طالب جايگاهي مي ديد 
و شايســتگي را در او مشاهده مي کرد، به راحتي آن 

مقام را به او واگذار مي کرد.
مهندس سحابي در اواخر عمر خويش دست نوشته ها 
و مطالبي باعنوان »ســه کتاب« داشــت که حاصل 
تحقيقات و انديشه هاي مکرر او بود. در سال پاياني 
عمرش از او خواستم که آنها را ويرايش کرده و به 
چاپ برساند؛ اما هراس از به اشتباه انداختن ديگران 
و همــان روحيه خطاپذيري که شــما گفتيد، باعث 
شــده بود که به چــاپ آنها اقدام نکند. شــايد اگر 
مهندس چند سالي بيشتر زنده مي ماند، اين پروژه به 
سرمنزل مقصود مي رسيد. پدر در تمام عمر خويش 
براي تمامي موجودات و کائنات و هر چيزي که در 
جهان اســت، مبدأ و منشأ واحدي قائل بود و معتقد 
بود که تمام اين جريانات و ابر و ماه و خورشــيد از 
يک جا نور حيات مي گيرند کــه همان پروردگار 
عالم اســت. او برعکس بعضي فاسفه که تضاد را 
جزء اصلي جهان مي دانند، از يکپارچگي و روندي 
منظم در جهان مي گويد که به دست ناظم و مديري 
دانا پي ريزي شده است. او همه جهان را به صورت 
يک سيستم بســيط مي ديد که مخلوق باري تعالي 

است.

پدر هميشه متواضع بود و هرگز 
روحيه سلطه جويي نداشت. حتي 

هنگامي که همه چيز براي تسلط او 
آماده مي شد از سلطه جويي پرهيز 

مي کرد. او به خصوص درمقابل 
بزرگان انقالب هميشه سر تعظيم 
خم مي کرد و هرگز منيت به خود 

راه نمي داد
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يادي از يار مهربان ايران و ايرانيان
مروري بر ديدگاه هاي مهندس سحابي در عرصه راهبرد

»اتحاديــه جنايتــکاران« مي گفــت، حفاظــت از 
جامعــه مدنــي و دموکراســي در برابــر جريــان 
راست افراطي با ويژگي هاي فوق، بدون حمايت 
بورژوازي ملي و اقشــار محروم تر ممکن نيست. 
اين آرام ناآرام، اصوالً معتقد بود که دموکراسي 
بــدون حمايت اقتصــادي دوام چندانــي نخواهد 

داشت. 
دکتر مصدق نيــز در دوران نهضــت ملي ايران، 
به منظور حمايــت از نيروهاي مولد دهقان، طرح 
معــروف 20 درصد را مطــرح کرد. بديــن معنا 
کــه20 درصــد کل محصــول _ پيش از تقســيم 
آن بيــن زارع و صاحــب زميــن_ به شــوراي ده 
واگذار خواهد شــد که اين شــورا مرکب بود از 
پنج نفر )دو نفر دهقان، مباشــر مالک، کدخدا و 
ژانــدارم( به طوري که اکثريت اين شــورا به نفع 
دهقانــان رقم خــورده بود. شــوراي ده قرار بود 
ايــن 20درصد کل محصول را صــرف عمران و 
آبادي ده مانند ايجاد جاده، حفر و تعمير قنوات، 
ايجاد سيستم هاي جديد آبياري و... کند. مصدق 
در شــرايطي اين طرح 20 درصــد را مطرح کرد 
که 80 درصد جمعيت ايران در روســتاها زندگي 
مي کردند. او سعي داشــت دموکراسي واقعي را 
از روســتا آغاز و نهادينه کند، دموکراسي اي که 
از پشتوانه اقتصادي برخوردار و دوام داشته باشد. 
زنده يــاد مهندس ســحابي معتقد بــود منافع ملي 
ايران ايجاب مي کند جامعه مدني اي داشته باشيم 
که در برابر نقدينگي هاي ســيال و ســرگردان از 
حمايــت صنايع ملــي و تجارت ملــي برخوردار 
باشــد. تا چنين جامعه اي در برابر قاچاق بي رويه 
کاال، وجــود بنــادر نامرئي، پورســانتاژبگيرهاي 

کاال و قانون گريزان مقاومت کند. 
مهندس ســحابي بــا وجــود مطالعــه کتاب هاي 
مارکسيســتي براي نمونه »چه بايد کرد«، »دولت 
انقاب«، »آنتي دورينگ« و ... و آگاهي کامل از 
مبارزه کاســيک طبقاتي، شجاعانه معتقد بود در 
شرايط فعلي ايران، منافع کارگران و کارفرمايان 
در صنايــع ملي مــا در يک راســتا قــرار دارند. 
چراکــه اراده مذمومي وجود دارد که صنايع ملي 
و تجــارت ملي و در کليت آن طبقه متوســط را 

نابود کند، طبقه اي کــه از نهضت تنباکو تا حال، 
صاحب مکتبــي مبارز و مولد بوده و در مبارزه با 
ظلم هزينه و شــهيد داده اســت. او اضافه مي کرد 
بايد صنعتي باشــد و چرخ کارخانــه اي بگردد تا 
کارگر هم بتواند از منافــع صنفي و طبقاتي خود 
دفــاع کند، ولي وقتي اســاس صنايع زير ســؤال 
اســت، بنابراين حاميان طبقه کارگر بايد برايشان 
بود و نبود کارخانه مهمتر باشــد تا کمي و زيادي 
درآمد. اين روزها آشــکارا مشاهده مي کنيم که 
پيش بيني هاي او متأســفانه عينيت و واقعيت يافته 
اســت، مي بينيم که چه بر سر مناطق صنعتي چون 
شــمس آباد، البــرز و... صنايع نســاجي بهشــهر، 
اصفهــان و فخر ايــران و ... آمده اســت. نگراني 
مهنــدس عميقاً اين بود که طبقــه مولد کارگر به 

لشکريان بيکار تبديل نشوند. 
در ابتداي انقاب، مهندس ســحابي اين يار مردم 
و منافع ملّي ايــران و ايرانيان، معتقد بود که يک 
اختاف طبيعي بين اهل ســنت و شــيعيان وجود 
پتانســيلي برخــوردار  از  ايــن اختــاف  دارد و 
اســت که مي تواند با تحريک دســت هاي مرموز 
و اجانــب، به تضــادي آشــتي ناپذير و راهبردي 
خطرنــاک تبديل شــود. او ضمن اظهار تأســف 
اعام کرد در شــرايطي کــه 70 درصد مراجع و 
فقها واليت فقيه را قبول ندارند، با ســردادن شعار 
مــرگ بر ضد واليــت فقيه، از منافــع ملّي ما چه 
مي ماند؟ آيا سعي داريم با وجود اختاف شيعه و 
سني، شيعيان را هم مقابل هم علم کنيم؟ متأسفانه 
برخي اين شــعار مرگ بر ضــد واليت فقيه را از 
ارکان نظــام جمهوري اســامي مي دانندکه البته 
بايد مســئوليت راهبرد خطرنــاک مترتب بر اين 

شعار را هم بپذيرند.
در  ايران،  نشــريه چشــم انداز  کارکنان 
آستانه چهارمين ســالگرد عروج مهندس 
ســحابي ياد اين يــار مهربــان ايران و 
ايرانيان و دختر وفادارش هاله ســحابي 
را گرامي داشته و سالمتي و نيک فرجامي 
همسر، فرزند، بســتگان، همرزمان و ملت 
ايــران را از آن مهربانتريــن مهربانــان 

خواهانيم.■

مهندس عزت اهلل ســحابي، بيش از شــصت سال 
مبارزه مســتمر و مخلصانه با ظلم و ظالم داشــت 
و در 10 خــرداد 1390 عروج کرد و به پيشــگاه 
يارش شــتافت. از عمــر پر برکت ايشــان نکات 
برجســته اي به جاي مانده که بر سر زبان ها افتاده 
است، مانند: »براي حفظ و ادامه صنعت در ايران، 
يا بايد ديوانه بود يا عاشق«، »درآمد نفت، درآمد 
نيســت، بلکــه انتقال ثروت هاي زيرزميني اســت 
که در هيچ حســابي لحــاظ نمي شــود«، »دولت 
و اقتصاد ما نفتي اســت«، »براي توســعه، انباشت 
تجربه از انباشــت ثروت و ســرمايه مهمتر است«، 
»آزاديخواهــي از اســتقال طلبي تفکيک ناپذيــر 
بــوده و آزاديخواهي بايد در پرتو اســتقال طلبي 
انجــام گيرد مبادا که اســتقال ما لرزان شــود«، 
»نمي توان اســتقال مملکت را در معرض آزمون 
و خطا و ابطال پذيري قرار داد، چراکه هزينه هاي 
اجتماعي زيادي خواهد داشــت«، »جريان راست 
واقعي ايران، عبارت اســت از دســت هاي مرموز 
و قانون گريز و معتقد به شــيوه کودتا و باندبازي 
و مجهز به نقدينگي ســياِل سرگردان ِمعادل رقم 
بودجه، که دســت به هر جنايتي عليــه منافع ملّي 
مي زنند«، » وحي از جانب خدا، همراه و هم زمان 
اســت با تغييــري بنياديــن در طبيعت، انســان و 

تاريخ«. 
اما مهمترين نوآوري مهندس ســحابي در عرصه 
راهبــرد، نظريه »جامعه مدنــي و بورژوازي ملي« 
است. ايشــان در پي نقطه عطف دوم خرداد سال 
76 و پيــروزي چشــمگير ســيدمحمد خاتمي در 
هفتمين دوره انتخابات رياست جمهوري، نامه اي 
به ايشــان نگاشــت کــه حفاظت از دموکراســي 
و جامعــه مدني بــدون حمايت بــورژوازي ملي 
امکان نخواهد داشــت. ايشان بر اين باور بود که 
ابزارهاي جريان راســت افراطي مرکب است از: 
ترانزيت مواد مخدر، قاچــاق مواد مخدر وکاال، 
اسکله هاي نامرئي، گروه هاي پورسانتاژبگير نفت 
و کاال و فســاد سيستماتيک. بنابراين ايشان معتقد 
بود نقدينگي سيال و سرگردان راست افراطي در 
ايران به حدي اســت که جامعه مدني را مخدوش 
مي کنــد. ايشــان ضمــن مطرح کــردن کليدواژه 
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»هشت فراز، هزار نياز« مواجهه با گسست، فاصله و فراموشي
درباره مباحث هشت فراز، هزار نياز  زنده ياد هدي صابر

امير)بهروز( طيراني

در مجموعه درس گفتارهاي 
»هشت فراز، هزار نياز«، هشت 

واقعه مهم در تاريخ معاصر ايران 
که هر يک به نوبه خود نقطه 

عطفي به شمار مي روند واکاوي 
و بررسي شده اند

»َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلُکْم ُسَنٌن َفِسيُرواْ ِفي اأَلْرِض 
بِيَن«)همانا  َفانُْظُرواْ َکْيَف َکاَن َعاِقَبــُة الُْمَکَذّ
پيش ازشما اقوام و ملت هايي روي زمين بودند، پس 

در فرجام کار ناباوران بنگريد، آل عمران: 137(

در ميــان دانش و علوم گوناگــون در جهان امروز، 
دانش تاريخ در ميان ملل پيشرفته، جايگاه مهمي را 

به خود اختصاص داده است. 
ميزان اهميتي که کشــورهاي متمــدن براي تاريخ 
قائــل هســتند را مي تــوان از جايــگاه درس تاريخ 
در برنامه هاي آموزشــي اين کشــورها در ســطوح 
مختلــف، از اختصاص منابع به ايجاد کرســي هاي 
دانشــگاهي و طرح هاي تحقيقاتي در زمينه مسائل 
تاريخي و نيز از شمارگان و تنوع کتاب ها، مجات 

و مقاالت تاريخي و... در اين کشورها دريافت. 
ايــن ميــزان توجــه، درحالي اســت کــه برخي از 
اين کشــورها از ســابقه و قدمــت تاريخي چنداني 
برخوردار نيستند و در مقايسه با کشورهايي همچون 
کشــور ما، مصر، چين و هنــد ، جديد و نوظهور به 

شمار مي روند. 
اما متأســفانه در همين کشــورهاي با سابقه تاريخي 
چندهزار ساله و از جمله در کشور ما مدت ها است 
که مطالعه تاريخ و بهره گيــري از تجارب تاريخي 
به بوته کم توجهي ســپرده شــده و اين را مي توان 
از گفت وگو با مردم و به ويژه نســل جوان دريافت 
و کمتر کســي اســت که نداند نتيجــه اين جدايي 
وگسســت، فاصله افتادن ميان نســل ها و فراموشي 
اصل هاســت و نمــود عيني آن هم کمرنگ شــدن 

هويت و حساسيت هاي ملي و ميهني است. 
شــناخت و آگاهي از اين کمبود شديد و متأسفانه 
رو به رشد در ميان نسل جديد بود که از اوايل دهه 
1380 هدي صابر را به انديشــه تاش براي اقدام در 
مقابله با آن و ضرورت کوشــش براي مقابله با اين 

گسست و فاصله کشاند.
صابر براي گام گذاشتن در اين راه، به رغم شناخت 
و آگاهي نســبتاً جامع در زمينــه تحوالت تاريخي 
يک صدســاله اخير ايران بار ديگر مطالعات عميق 
و جديــدي و البته با متدولوژي نويني را آغاز کرد. 
حاصل اين مطالعات، سلسله درس گفتارهاي »هشت 
فراز، هزار نياز« بودکه طي 75 جلسه منظم در سالن 

کتابخانه حسينيه ارشاد در فاصله آذر 1385 تا آبان 
1387 ارائه شد. 

در برگزاري اين جلسات، صابر شيوه اي متفاوت با 
جلسات درسي را در پيش گرفت. نخستين ويژگي 
اين سلسله بحث ها ارائه بحث به گروهي از جوانان 
و به ويژه دانشــجويان عاقه مندي بود که به ســهم 
خــود در پربارکــردن بحث ها نقــش قابل توجهي 
بــه دوش داشــتند. مخاطبان با طرح ســؤاالت و به 
چالش کشاندن ســخنران و ارائه کننده اصلي بحث، 
ضمن تعميق مطالب ارائه شــده او را وا مي داشــتند 
تا هرچه بيشــتر در طرح مباحــث، جوانب علمي و 
استنادي مطالب را مد نظر و مداقه قرار دهد و نقدها 

و نکات مطرح شده را در طرح بحث لحاظ کند.  
ويژگي دوم اين سلسله بحث ها دعوت از چهره هاي 
شاخص نسل گذشته براي حضور در جلسات و ارائه 
مباحثي به مثابه مقدمه بحث اصلي در جلسات بود. 
حضور تقريباً هميشــگي مرحــوم مهندس عزت اهلل 
ســحابي و طرح چند بحث کيفي از سوي ايشان يا 
بزرگاني ديگر همچون آقايان حســين شاه حسيني 
، دکتــر رضا رئيس طوســي، دکتــر محمد ملکي، 
مهندس لطــف اهلل ميثمي و دکتــر محمد محمدي 
گرگاني...موجب ايجاد پيوند مباحث از نظر ذهني 
و عيني مي شــد و از اين طريق ارتباط ميان دو نسل 

قبل و بعد صابر را فراهم ساخت. 
مخاطبان جوان با ارتباط مســتقيم با شخصيت هاي 
فوق پاســخ بسياري از ســؤاالت خود را از کساني 
دريافت مي کردند که خود در بخشــي از تحوالت 
مطرح شده در جلسات، حضور مستقيم داشتند و اين 

نيز بر جذابيت بحث ها مي افزود. 
در نخســتين جلسه اي که در آذر 1385 تشکيل شد 
مهندس سحابي آغازگر اين سلسله بحث ها ، ضمن 
پرداختــن به اهميت مطالعه تاريــخ و بهره گيري از 
تجربيات گذشتگان از منظر قرآن و مکتب، درباره 
اهميت جلســات مزبور گفت: »به هرصورت براي 

کشور ما رســيدگي به اين امر که چرا امروز عقب 
مانده ايم، از اوجب واجبات است. اگر از اين به بعد 
بخواهيم به هر حرکتي – اعم از سياسي يا اجتماعي 
– دست بزنيم، بازهم بايد اول چنين مطالعه تاريخي 
و تحقيقي کرده باشــيم، تا ابزاري در دستمان باشد 
...مــا اينجا جمع شــده ايم، نه به عنــوان يک گروه 
سياســي متشــکل و رســميت دار، بلکه بــه عنوان 
جمعيتي که مي خواهيم نقش سياسي - اجتماعي در 
جامعه مان ايفا کنيم، ولي حضور سياسي را به سبک 
معمول فقط در کسب قدرت نمي بينيم. مي خواهيم 
... ايــن حرکــت بــر همــه واقعيت هاي سياســي، 
اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي اشــراف داشته باشد 
تا آن حرکت مطابق بــا واقعيت هاي تاريخي ملت 

ايران باشد«. 
در مجموعــه درس گفتارهاي »هشــت فــراز، هزار 
نياز«، هشــت واقعه مهــم در تاريخ معاصر ايران که 
هر يک به نوبه خود نقطه عطفي به شــمار مي روند 
واکاوي و بررسي شــده اند. اين هشت نقطه  عطف 
به ترتيب تاريخي عبارتند از: جنبش تنباکو، انقاب 
مشروطيت، نهضت جنگل، نهضت ملي شدن صنعت 
نفت، قيام 15 خرداد 1342، جنبش مسلحانه، انقاب 

اسامي ايران و جنبش اصاحات و دوم خرداد.
پيش از ورود به بررســي هشت فراز فوق، صابر در 
خال چهار جلســه بحث مقدماتي، نخست درباره 
ضعف هاي تاريخي ما ايرانيان به بحث و گفت وگو 
با مخاطبان پرداخته است. در اين بخش، ابتدا درباره 
تأثير حافظه زدايي تاريخي، انقراض نســل صاحب 
حافظــه تاريخي، فقــدان نهادهاي مســتقل ثبت و 
پژوهش هاي تاريخي، گسســت ميان سه نسل اخير 
و ســرانجام به بي ميلي نســل نو بــه مطالعه تاريخي 
نگاه کرده اســت. در ادامه ايــن بحث، ضعف هاي 
مطالعات تاريخي در ايران به چالش کشــيده شــده 
است. نگاه نقطه اي به تاريخ، غلبه تفسير بر پژوهش، 
چهره شناسي به جاي دوره شناسي از نگاه او از جمله 
ضعف هايي اســت که در تاريخ نــگاري ما بوده و 

هست. 
در بخش ســوم مقدمه درباره ضرورت پرداختن به 
مطالعه تاريخ و به ويژه تاريخ 140 ســاله اخير ايران 
گفت وگو شــده است. در پايان نتايج حاصل از اين 
بحث چنين جمع بندي شده اســت: »تجهيز حافظه 
تاريخــي، درک و دريافت عمومي از ســير تحول 
تاريخ، درک سنن الهي در تاريخ، دستيابي به درک 
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استراتژيک و تجهيز به توان جمع بندي« 
بحــث ديگري که پيــش از ورود بــه بحث اصلي 
در آن جلســات مطرح شــد،گذري به بحث فلسفه 
تاريخ است. در اين بخش ابتدا نظرات سه فيلسوف 
مطرح تاريخ، يعني فردريش هگل، کارل مارکس 
وآرنولد توين بي به صورت خاصه و فشــرده ارائه 
شــده اســت. در ادامه اين مبحث به فلسفه تاريخ از 
نظر اسام پرداخته شــده و عناصر درک توحيدي 
از تاريخ چنين برشــمرده شــده اســت: خدا، عالم، 
تاريخ، انســان، پيام، جوهره تاريــخ، منطق تاريخ، 
تکامل تاريــخ، موانع تکامل، صيــرروت، غايت و 

فرجام تاريخ. 
پس از طــرح عناصر درک توحيــدي از تاريخ، با 
تکيه بر آيات قرآن مورد بحث و مداقه قرار گرفته 
اســت. صابر دربــاره نقش خدا و انســان در تاريخ 
معتقد بود: »جان کام آنکه خدا از هســتي و تاريخ 
نه غايب است ...بلکه در ديدگاه کتاب، خدا حاضر 
مســتمر و مشرف بر تاريخ و مشــوق تغيير و تحول 
تکاملي اســت. او کمک کار انســان در اين مسير 
اســت... انســان نيز نه بازيگر تاريخ است، نه تحت 
اراده »روح حاکم برتاريــخ«، نه »تحت جبر«، ابزار 
و دوران هاي محصول پيشــرفت ابزار، بلکه موجود 
خوش ظرفيت عامل تغيير در هستي و تاريخ است. 
انســان عهد داري که از نظــر مولوي در هر دوراني 
کارکردي تکاملــي و تصحيحي مقابــل موانع راه 

تکاملي پروردگار دارد.«
و ســرانجام دربــاره فرجام تاريخ چنيــن اظهارنظر 
مي کنــد: »جان تاريــخ ، تاريخي کــه داراي آغاز، 
روند، نقاط عطف و فرجام است، تاريخي که بافت، 
حس، عقل، حافظه و ديناميســم دارد، تاريخي که 
صاحــب مولود اســت و مي زايــد، تاريخي که در 
حال صيرورت و شدن است و مي توان با او زيست 
و هم نفس شــد، زنده و جاندار است. سمت آن نيز 

سمت رسوب و تسري حقيقت است.«
در بررسي فرازهاي هشت گانه، صابر، ذکر روايت 
تاريخي واقعه يکي از بخش هاي بررســي است. در 
اين سلســله بحث ها هريک از فرازها از هشت منظر 
و محور مورد کنکاش قرار گرفته است. محورهاي 

هشت گانه عبارت اند از:
فضاي بين المللي، شرايط داخلي؛. 1

زمينه هاي بروز حرکت؛. 2
روايت فراز، مطالبات و شعارهاي مطرح شده در . 3

جريان حرکت؛
نيروهاي آغازگر، نيروهاي دست اندرکار، مردم؛. 4
تشــکيات، اســتراتژي، مشــي و ايدئولــوژي . 5

حرکت؛
برد اجتماعي و برد جغرافيايي حرکت؛. 6
جهت گيري طبقاتي حرکت؛. 7
دستاوردها، جمع بندي و آموزش هاي فراز. 8

از خال اين تقســيم بندي هاي انجام گرفته مخاطب 
بحث ها، چه آنــان که در هنــگام ارائه بحث ها در 
جلســات حضور داشــته اند و چه خواننده مکتوب 
آن، قادر خواهد بود تا ضمن شناخت واقعه تاريخي 
مورد گفت وگو با شرايطي که حرکت در آن دوره 
شروع شــده و به انجام رسيده است، پيامدهاي آن، 
داليل پيروزي يا شکســت، درس هايــي که از آن 
حرکت اخذ مي شــود آشنا شــده و در تجربه زمان 

خود مورد استفاده قرار دهد. 
در پايان نخستين فراز از هشــت فراز که به بررسي 
جنبش تنباکو اختصاص داشت، صابر در جمع بندي 
بحــث، ابتدا به توضيح مبســوطي پيرامــون اصول 

جمع بندي پرداخته است.  
دربــاره اصــول جمع بنــدي او ابتــدا چهــار اصل 
جمع بندي را مطرح ســاخته اســت. از نگاه او يک 
واقعه تاريخي بر اين چهار اصل استوار است: 1. مبنا 
و شرط؛ 2. رو به جلوبودن؛ 3. ترسيم آينده و نهايتاً 

4. معطوف به عمل بودن.
وي در خصــوص لحاظ کــردن مبنــا و شــرط در 
جمع بندي معتقد بــود که براي تحليل و جمع بندي 
هــر پديــده اجتماعــي، تاريخي، سياســي و حتي 
انســاني مقدمتاً بايد به خود آن پديده رجوع شــود: 
»تحوالت دروني پديده مبنا مي شود وآنچه پيرامون 
و خارج از آن اســت مي شود شــرط« او با اشاره به 
فلسفه ماصدرا و بحث جوهر و عرض چنين نتيجه 
مي گيرد که براســاس اين تعريف، مبنا پايدار است 
چون متکي بر درون و پايه اســت. شــرط خارجي 
عرض و رونده اســت: »اساساً برخوردهاي ساده اي 
مانند اينکه مشــروطه کار انگليسي ها بود و انقاب 
57 کار امريکايي ها، تحليل نيســت. نمي شود يک 
پديده بــارداري متولد شــود ولي اصًا به ســيکل 

بارداري توجه نشــود. فقط ايــن را عنوان کنيم که 
تلقيح مصنوعي صــورت گرفته و از بيرون خودش 
باردار شده است. برخوردهايي مانند اينکه مشروطه 
انگليسي اســت و انقاب امريکايي خيلي راحت و 

غيرمسئوالنه است.« 
براســاس همين روش اســت کــه او در جمع بندي 
جنبــش تنباکو معتقد بود که مبنــاي حرکت مردم 
در آن جريــان، در شــرايط، خواســت ها و اهداف 
نيروهاي داخلي يعني مــردم ايران بود. در اين ميان 
تضادهاي روس و انگليس شــرطي از شــروط آن 
رخــداد بود که در حاشــيه اصل قرار داشــت و در 

مقابل جوهر حرکت، عرض آن محسوب مي شد.
درباره وجه دوم جمع بندي که عبارت اســت از رو 
به جلوبودن آن، معتقد بــود که: »حاصل کار يک 
بررســي تاريخــي کــه در جمع بنــدي آن خاصه 
مي شــود بايد از ويژگي رو به جلو بودن برخوردار 
باشد يعني آنکه در واقعه نماند. حاصل بررسي يک 
واقعــه تاريخي بايد به کار امروز ما بيايد و اال نتيجه 
آن تقويت حافظه تاريخي اســت و دانش اجتماعي 
و سياســي و مبارزاتــي ما را بــارور و غني نخواهد 
ساخت و طبيعتاً سرانجام آن تاريخ براي تاريخ است 
و هدف و غايتي از آن براي انسان به دست نخواهد 

آمد.« 
وجه ســوم جمع بندي ترســيم آينده و به اصطاح 
وجه اســتراتژيک جمع بنــدي اســت: »نقطه چيني 
پيش از ما وجود دارد و ما در نقطه الحاق گذشــته 
و آينده به ســر مي بريم...اين نقطه چين سرخ است. 
در جاهايي که خونين بوده ،جاهايي هم سبز است، 
جاهايي سفيد و جاهايي هم که کساني به تاريخ بار 
شده اند نقطه چين هاي سياهي ترسيم شده است که 
بايد ببينيم ما در ترسيم نقطه چين آينده به کداميک 
از اين چهار رنگ تعلق پيدا مي کنيم. اين است که 
به هرحال جمع بندي مي کنيم تا به آينده دسترســي 

سهل الوصول تري پيدا کنيم و حرکت کنيم.« 
و ســرانجام چهارمين وجه جمع بنــدي معطوف به 
عمل بودن آن اســت. به عقيــده صابر جمع بندي اي 
که خروجي امروزين از آن بيرون نيايد، بود و نبود 
آن يکي است: »جمع بندي که تلنگر به اذهان نزند، 
بن بســتي را حل نکند،گرهي نگشايد و مسئله  اي از 
امروز ما حل نکند صرفــاً يک کنجکاوي تاريخي 
اســت... اين برخورد، روايي و داســتاني اســت و 
مي توان با يک فيلم يا موســيقي تاريخي يا خواندن 
يک رمان هم آن را لمس کرد... مهم آن اســت که 
در عمل آتي چگونه جمع بندي گذشتگان را به کار 

بنديم.«
به عبــارت ديگر هــدف از يک بررســي تاريخي 
چنين مي شــود که با شناخت دقيق از واقعه و علل و 
عوامل اصلي و دخيل در پديد آوردن آن، با درک 
درســت از نيروهاي دســت اندرکار آن و تجزيه و 
تحليل شــعارها و اهداف مطرح شده اصلي و فرعي 
آن و...بتوانيــم از ضعف هاي آن حرکت پرهيز و با 
لحاظ کــردن ويژگي ها و نقاط قــوت آن و تقويت 
آنها در حرکت خود روبــه جلو گام هاي مؤثرتر و 

باارزشي برداريم. 
براي دســتيابي به اهداف ايــن جمع بندي، صابر در 



91
ره 

ما
شـ

 | 9
د 4

ردا
 خ

ت و
ش

به
ردی

 | ا
14

ادامه بــه معرفي عناصر جمع بندي پرداخته اســت. 
بــه عقيــده او ســعي در هم زماني و فهــم دوراني، 
دربرگيري قاعده و کاربست امروزين آن مي توانيم 
به جمع بندي صحيح و مقرون به صحت دست يابيم. 
منظور از سعي در هم زماني و فهم دوراني، تنفس در 
فضاي واقعه است. پرهيز از نشستن در برج عاج خود 
و از منظر فضا و شرايط امروز و با توجه به امکانات 
و يا ابزاري که امروز ما از آنها برخورداريم به واقعه 
نگاه کردن موجب انحراف در برداشــت و قضاوت 
در تاريخ خواهد شــد. هم زماني موجب مي شود تا 
ناظر تاريخي از قضاوت نابجا، احساسي و رمانتيک 
و يــا تخيلي و احساســي و هيجاني خودداري کند. 
اگر ناظــر واقعه اي مانند نهضت ملي شــدن صنعت 
نفت شــرايط آن دوران را با دوره خود تطبيق نکند 
و به عنوان نمونه ماننــد دوران انقاب با آن مواجه 
شود آن گاه مواضع دکتر مصدق و يارانش يا آيت 
اهلل کاشــاني و... مواضعــي ناصحيــح و در تضاد با 
شعارهاي مردم تلقي خواهد شد يا در تحليل جنبش 
اصاحات، انتظار اقدامات فراتر از قانون از نيروهاي 
جنبش داشــتن، حکايــت از آن دارد کــه ناظر از 
درک شــرايط و موقعيــت آن حرکت غفلت تام و 

تمام داشته است. 
با درک عنصر ديگر جمع بنــدي يعني قانون مندي 
امــور و دربرگيري قاعــده فرد قادر مي شــود تا به 
اســتخراج توأمــان همه زماني و همه مکاني دســت 
يابــد. اين امر موجب مي شــود تا امکان کاربســت 
امروزين جمع بنــدي فراهم آيد. بــه عبارت ديگر 
شناخت صحيح شرايط و قضاوت درست هنگامي 
ميسر خواهد شــد که ما ضمن آگاهي هرچه بيشتر 
از موضوع بتوانيم قاعده صحيحي را استخراج کنيم 
که صرفاً بر مبنــاي پيش فرض هاي ما يا انتظارات و 
آرمان ها بنا نشده باشــد، بلکه مبتني بر واقعيت هاي 
موجــود و با نگاه درســت بــر شــرايط، امکانات، 
نيروهاي موجود و البته بــا لحاظ کردن انتظارات و 

آرمان هاي ما همراه باشد. 
صابر در تاش خويش در بررســي و ارائه هشــت 
فــراز تاريخــي مدنظر خويش، ســعي زيــادي در 
عمل بــه توصيه هاي خود داشــت و تاش مي کرد 
بــا تکيه بر آنها بــه قضاوت درســتي در برخورد با 
اين رخدادهاي سرنوشت ســاز دســت پيــدا کند. 
درعين حــال با روشــن بيني و تواضــع خاص خود 
همواره بر اين نکته تأکيد داشــت که انسان است و 

امکان خطا در نظرات هر انساني وجود دارد. 
مطالعــه مطالب ارائه شــده حکايت گــر اين تاش 
ارزنده اوســت و طبيعي است که با گذشت زمان و 
نقد آرا و نظرات او توســط ديگران، آن ديدگاه ها 

کامل تر و بارورتر خواهد شد. 
گامي که توسط هدي صابر در اين راه برداشته شد، 
بايد نقطه آغازيني بر مطالعه تاريخ معاصر ايران باشد 
و اميد آنکه ســاير عاقه مندان به اين مرز و بوم و به 
ويژه شــاگردان او ضمن ادامه اين مسير بر غناي هر 

چه بيشتر مطالبي از اين دست بکوشند. 
هرکه ناموخت از گذشت روزگار                   
هيچ ناموزد ز هيچ آموزگار■

تلقي اجتماعي از سياست در نگاه هدي صابر
به بهانه سالروز هجرت ابدي هدي صابر، روشنفکر مذهبي

او که براي ارزش هاي بسيار بزرگي زندگي مي کرد

ابوطالب آدينه وند

در آخرين جمع بندي هاي هدي صابر در سلســله 
درس گفتارهــاي »هشــت فــراز، هــزار نيــاز« با 
موضوع تاريخ 150 ســاله اخير يک نکته بســيار 
محــوري وجود داشــت و آن ميل بــه فعاليت در 
ســپهر مدني ـ اجتماعي بود. او اين نکته را چنين 
مطرح کــرد که »به جــاي وعده هــاي موکول به 
آينده هــاي نامعلوم و با افعال مجهــول به جامعه، 
بايد در حين مشارکت و مبارزه اجتماعي، تحول 
و دگرگوني با دســتاوردهاي معين و ملموس در 
زيســت مردم ايجاد کــرد«. اين نگاه برســازنده 
تلقي اجتماعي از مبارزه و سياســت ورزي اســت 
که در تفکر هدي صابر بارور شــده است. او در 
ايــن درس گفتارها ضمــن تحليل تاريــخ معاصر 
150 ســاله اخير، دريچه اي هم به تحوالت جهان 
باز مي کــرد و در نگاهي که بــه وضعيت اکنون 

فعاليــت و مشــارکت در جهــان داشــت، بر اين 
بــاور بود که »اکنون مشــارکت رونــدي به جاي 
مشــارکت نقطه اي و موقت در ســرفصلي خاص 
به مانند انتخابات نشســته است« و بنابراين سپهر و 
نگرش او از »کنش جمعي« بر اســاس »مشارکت 
روندي« و به تعبير ميشــل بن ســايق، دموکراسي 

بود.  فراپارلماني 
در ايــران معاصر و در مطالعات ارائه شــده هدي 
صابر، ما دســتاوردها و ناکامي هايي داشته ايم که 
ايــن ناکامي ها محصول کاســتي هايي در تحليل، 
روش اتخاذ اســتراتژي ها و منش و ... بوده است. 
جنبش هاي مکرر ايران معاصر مزايا و ضعف هاي 
عرصــه اجتماعي را به رخ مي کشــد؛ آن چنان که 
در 150 ســاله اخير ديده ايم در پِس ســرکوب ها 
و شکســت ايرانيــان، بازخيــز بــراي جلورفــت 
وجود داشته اســت، اين نشــان از توانمندي ها و 
ظرفيت هــاي ملي و اجتماعــي و تاريخي ايرانيان 
دارد. هــر دوره تاريخــي و هر جنبــش اجتماعي 
بــا خــود نيروهــا و ظرفيت هايي را آزاد و قشــر 
و طبقــه اي را به مشــارکت اجتماعي و سياســي 
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ايران کمک کنند. صابر ارتباط با جان هســتي را 
مبناي انرژي و فعال سازي مي دانست و اين انگاره 

را در مدار آموزش و انتقال قرار داد. 
نلســون ماندال معتقد اســت که »آمــوزش مبناي 
تغيير جهان اســت« بنابراين بــراي تقويت جامعه 
مدنــي نيروي فعال داوطلب به آموزش متناســب 
نيــاز دارد، ايده اي کــه صابر چــه در کار »باب 
بگشــا« و چه در سلسله درس گفتارهاي تاريخ در 
پي طرح آموزش و معرفتي زيربنايي براي رشــد 
جامعه مدني بود. محتوي آموزش او هم انگيزشي 
ايماني بود و هم روشــي و منشــي، محتوايي که 

مباني معرفتي اش هم ملي بود و هم مذهبي. 
آن تلقي معرفتي مندرج در »باب بگشــا« منتج به 
»نيروي فعال هســتي« و فاعل اســتراتژي در سپهر 
فعاليت روندي مي شد. بنابراين مبناي تحقق سپهر 
مشــارکت و فعاليت روندي، انســان فعال هستي 
آموزش ديــده و مجهــز به ايده، ســازمان دهي و 

رويکرد حل مسئله در فعاليت است. 
اکنون سخن بر اين است که در نگرش مشارکت 
روندي و مستمر، فعاالن بر مبناي چه سازوکاري 
مي تواننــد کنش خويش را ســامان بخشــند؟ در 
تلقي کاســيک از سياســت، حزب تنها مجراي 
سياســت ورزي اســت، اما آنچه معروف اســت 
احــزاب محل تشــکل و اجتماع نخبگان اســت؛ 
ازايــن رو عموم را بــر آن راه نيســت. بنابراين به 
ســازوکاري ديگر و مکمل احزاب نياز است؛ با 
فهم اين نکته که در ايران ما احزاب نهادينه شــده 

و سرتاسري نيز سامان بهينه ندارند. 
جهان ما در حال فاصله گيري از نظام سلسله  مراتبي 
عمودي است و جامعه شبکه اي، جهان را مايل به 
روابط افقي کرده اســت و اين فرصت و امکاني 
بــراي نقش آفرينــي عمــوم را فراهم مي ســازد. 
صابــر بر ايــن باور بود کــه در وضعيــت اکنون 
زيســت جهان ما، عصــر ايفاگري »متوســط ها و 
کوچک ها« اســت و اين منجر به افزايش ضريب 

مشارکت در جهان مي شود. 
ريزنهادهــا،  در  کوچک هــا  و  متوســط ها 
کنش هايشــان را پــي مي گيرند و به جاي کســب 
قدرت، مســئله خير عمومي را پي ريزي مي کنند، 
به تعبير »ميشــل بن ســايق« در کتــاب »مقاومت 
آفرينــش اســت«، دگرگونــي در »پايــه« اتفاق 
مي افتد و در ســير خــود همه جــا را فرامي گيرد. 
هدي صابر در تشــريح نقش آفريني »متوســط ها 

و کوچک هــا« بــا الهــام از صمــد بهرنگــي، از 
حضور »کرم شــب تابي« در همه جا سخن گفت و 
نورافشاني کرم شب تابي فراگير در دسترس قابل 
تحقق به جاي خورشيد عالم تاب شدن، موکول به 

آينده مجهول نهاد. 
جهان ما نيز در گذر از »سلطانيســم« به »تفکيک 
قوا«ي منتســکيويي ســير نمود، ولــي اکنون ميل 
اصلي بــه ســمت »تکثير و انکســار قوا« اســت. 
ميکروفيزيــک  به عنــوان  دولت هــا  ازآنجاکــه 
قدرت، تــوان و امکان مقابله با همــه بحران ها و 
مســائل را ندارنــد، ازيــن رو ضروري اســت که 
بســياري از مطالبات و حل بحران ها در نهاد هاي 
مدنــي و واحدهاي ميکروفيزيکي قدرت پيگيري 
شــود. از اين طريق هم افزايي قوا و تجميع نيروها 
اتفاق مي افتد، در اين وضعيت جامعه هم سازمان 

مي يابد و هم توانمند مي گردد. 
اگــر نهاد هــاي مدنــي و ريزقدرت هــا تقويــت 
گردنــد و عرصه هاي گوناگــون زندگي را در بر 
گيرند، بــا روح مطالبه گــري و مدني خويش در 
فرايندي دولت را به پاســخگويي خواهند کشاند 
و اعمــال اقتــدار دولت را محدود و مشــروط به 
قانــون خواهنــد نمــود. نهادهاي مدنــي در کار 
اجتماعي با زندگي روزمره مردم درگير مي شود؛ 
اعتياد، مسکن، شــغل، خودکشي، کارتن خوابي، 
محيط زيســت، حــق تحصيــل، کــودکان کار، 
کودکان بي سرپرست، اشتغال و کارآفريني براي 
بزهکاران آزاد شــده از زندان، افزايش دســتمزد 
صنــوف و ســاير نياز هاي واقعــي و عيني جامعه. 
بنابراين حل اين مســائل بــه جنبش درآمدن همه 
پتانســيل هاي اجتماعــي و توانمندي هاي ملي را 

مي طلبد. 
هــدي صابر خــود اســتراتژي »کرم شــب تابي« 
را برگزيــد و به عنــوان يــک روشــنفکر و فعال 
سياســي مطرح، کنــش جديد خــود را در قالب 
فعاليــت اجتماعي ســامان داد و به جاي پرداختن 
بــه »رأس« بــه »پايــه« پرداخــت. او در پــروژه 
»کارآفريني حاشيه نشــينان شــهر زاهدان« به طور 
عملي به الگويي براي کنش اجتماعي تبديل شــد 
و »آرمان« را در بســتري »کوچــک« با »تحقق«، 
آشــتي داد. باور صابر اين بود که انبوه کرم هاي 

شب تاب همه جا را روشن خواهد کرد. 
معلــم آذري، آقــا صمد بهرنگــي در قصه هايش 
درســت مي گفــت: »کرم شــب تاب گفت: رفيق 
خرگــوش من، مــن هميشــه مي کوشــم مجلس 
تاريک ديگران را روشــن کنم، جنگل را روشن 
کنم، اگرچه بعضي از جانوران مسخره ام مي کنند 
و مي گويند: »با يک گل بهار نمي شود، تو بيهوده 
مي کوشــي با نــور ناچيــزت جنــگل تاريک را 
روشن مي کني«. خرگوش گفت: اين حرف مال 
قديمي هاســت ما هم مي گوييم »نور هرچقدر هم 
ناچيز باشــد، باالخره روشنايي است«. )عروسک 

سخنگو( ■

جذب کرده اســت؛ اما به نظر مي رســد نخبگان 
و پيش برنــدگان نتوانســته اند مبتني بــر تحليل يا 
ســازوکاري مکفي براي اين ظرفيت ها و نيروها، 
مجــاري اي براي ســازمان دهي پايــدار و خروج 
از جامعه تــوده وار تعبيــه نمايند. زيــرا نيروهاي 
آزادشــده در هــر دوره بــه مجرا و کانــال براي 
مشــارکت، نقش آفريني و فعاليــت نياز دارند که 
محتاج تعبيه نظري، اســتراتژيک و سازماني است 
تا بتوان در پرتو آن ضريب مشــارکت را افزايش 
داد و همچنين در اين مســير، تداوم و استمرار را 

بر فعاليتي موقت تفوق بخشيد. 
صابر در جمع بنــدي کاســتي هاي دوران معاصر 
بــراي ظرفيت هــا« را يکــي از  برنامــه  »نبــودن 
آســيب هاي بــزرگ و برابــر با هدررفــت منابع 
عظيم انساني مي دانست که پا به عرصه مشارکت 
اجتماعــي و سياســي مي نهادند، امــا ازآن رو که 
نخبگان، حاکميت ها و روشــنفکران جامعه توان 
و نــگاه سازمان بخشــي و نهادســازي نداشــتند، 
ظرفيت ها، سرخورده و مأيوس يا جذب تورهاي 

غيرمترقي و ضد ملي مي شده اند. 
انگاره »مشــارکت رونــدي« و احيــا، پرورش و 
تکثير اين ايده نياز به سپهر سازي انديشه اي، نگاه 
اســتراتژيک و روش سازمان دهي و شرح مزاياي 
آن دارد. هــدي صابر به طورجدي در پي رشــد 
اين انــگاره بود. ازاين رو به مباني برســاختن اين 
نــگاه و وضعيــت توجه جدي نمــود و بر آن مبنا 
آموزش هايــي ارائــه کرد و عمل  تــراز تحليل به 

انجام رسانده است.
صابر بر ايــن باور بود که اکنــون جامعه ايران به 
خاطر وضعيت کنونــي در بحران يأس و نااميدي 
به سر مي برد و ميل به مشارکت در آن جاي خود 
را به تفردي غيرمســئوالنه داده است. در تلقي او 
کانــون بحــران در مباني معرفتي بــود که نيروها 
را ســرگردان و منفعل مي کنــد، بنابراين در اين 
راســتا خود در پي، پي ريزي مبنــاي معرفتي بود 
که در هدف گــذاري خود از انســان ها، »نيروي 
فعال هســتي« بسازد، انديشــه اي که صابر از منظر 
يک روشــنفکر مذهبي مطرح مي نمود. او کانون 
بحران را آشــتي نبودن با هستي و خدا مي دانست، 
بنابرايــن با طــرح مباحث »باب بگشــا«، زاويه اي 
ديگر از توانمندي هــاي دين و قرآن با محوريت 
چگونگــي روابط مســتمر با خــدا را تبيين کرد، 
خدايي کــه در تلقي او فعال و دخيل در پروژه ها 
و روندها بود، خدايي که دســتگير و کمک کار 
فعاالن و پيش برندگان تاريخ اســت. بحث او در 
»باب بگشا« بســيار مفصل و بنيادين است که هم 
نقدي اســت به پروژه خصوصي ســازي مذهب و 
هــم در تداوم پــروژه مهندس بــازرگان و دکتر 
شريعتي رويکردي انگيزشــي و البته اجتماعي به 
ديــن دارد. صابر از طريق القاي اين آموزه ها، در 
پي فعال ســازي، باروري و غني ســازي نيروهاي 
اجتماعي و سياســي و تجهيز آن هــا به معرفت و 
نگاهي بود که بتواننــد به تقويت جامعه مدني در 

هدي صابر خود استراتژي »کرم 
شب تابي« را برگزيد و به عنوان 
يک روشنفکر و فعال سياسي 

مطرح، کنش جديد خود را در 
قالب فعاليت اجتماعي سامان 

داد و به جاي پرداختن به »رأس« 
به »پايه« پرداخت
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معلم راستگويي و گذشت 
ناگفته هايي از هاله سحابي درگفت وگو با  تقي شامخي

آقــاي دکتر خيلي لطــف کرديد که  ■
براي خوانندگان چشــم  انداز ايران وقت 
گذاشتيد. شما با هاله زندگي کرديد. در 
مورد ايشان در اين چند سال بسيار صحبت 
شــده، ولي من مي خواهــم آن زوايايي 
که شــما مي ديديد و آن ناگفته هايي را 
که ديگران نگفته اند در آســتانه ســالگرد 

عروجش با ما در ميان بگذاريد.
شامخي: با تشــکر از زحمتي کــه شما مي کشيد 
و لطفي کــه داريد و بــا آرزوي موفقيت هاي هر 
چه بيشتر براي شما و براي نشريه چشم انداز ايران.

هالــه شــخصيت جامع االطرافــي داشــت. ولي با 
توجه به اينکه اصوالً  دوســت داشــت کارهايش 
ناشــناخته بماند، خيلي از جنبه هاي شــخصيتي او 
براي دوســتان و نزديکانش آشــکار نمي شــد اما 
واقعيت اين است که در ضمن فعاليت ها و زندگي 

جاري اش نکات قابل توجهي وجود داشت.
 هالــه در روابط خانوادگي و همين طور در روابط 
اجتماعي اش، ازخودگذشــتگي و شجاعت خيلي 
بااليي داشــت که کمتر نظير آن را ديده ام. به ياد 
دارم يکي از ســال هاي جنگ بود. ســال هايي که 
تهــران بمباران مي شد.؛ســال 64 و 65. طبق يک 
روال هر ســاله، تابســتان ها يکي دو هفته به ســفر 
مي رفتيم و اين به نوعي سفر ساليانه ما تلقي مي شد 
تا يک تغيير آب وهوايي باشــد. تابســتان آن سال 
برنامه ريزي کرده بوديم که چند روزي به اســتان 
گيان و اطراف آن برويم، ولي وقتي مطرح کردم 
هاله اصًا آمادگي نداشــت که به اين سفر بيايد و 
وقتي علت را جويا شدم مي گفت زماني که تهران 
بمباران مي شــود و مــردم در نگرانــي و ناراحتي 
هســتند ما نبايد اين شــهر را ترک کنيم و به سفر 
برويم. برايش توضيح دادم ما که نخواستيم تهران 
را ترک کنيــم ما طبق آنچه معمــول زندگي مان 
اســت زندگي مي کنيم و همان طور که معمولمان 
بــود چنــد روزي را به ســفر مي رويم و انشــااهلل 
دوباره برمي گرديم. ولي او مي گفت امســال سال 
ويژه اي است. مردم در تهران زير بمباران زندگي 
مي کننــد و ما نبايد چنين اقدامــي بکنيم. باالخره 
بحث طوالني داشــتيم و مي توان گفت شايد زور 
من چربيد و اين ســفر عملي شــد ولي با ناراحتي 
جدي هاله. او باور داشــت ما بايد در اين شــرايط 

در کنار ديگر مردم در تهران باشــيم و آن نگراني 
کــه ديگران بــا آن روبرو هســتند ما هــم در آن 

شريک باشيم.
هاله و برخي از دوستانش مکرر تأکيد داشتند که 
در جبهه هــاي جنگ و شــايد در خطرناک ترين 
محل هــاي جبهه بتوانند حضور داشــته باشــند و 
ايــن را وظيفه خود مي دانســتند و مي گفتند وقتي 
جوانــان اين مملکت اين طور مشــارکت مي کنند 
ما هــم بايــد کنار آنهــا باشــيم. متأســفانه چون 
هالــه را به عنــوان دختر مرحوم مهندس ســحابي 
مي شــناختند، در بســياري از مــوارد ابتــدا او را 
نمي پذيرفتند؛ اما او باالخره توانست با پارتي بازي 
زياد و ديدن يک ســري از دوستان کاري کند که 
امکان حضورش در جبهه فراهم شــود. وقتي هم 
توانســت با دو نفر از دوســتانش به مناطق جنگي 
برود، آنها را به خط اول يا خطوطي که نزديک به 
خطــوط اول بود راه نمي دادند و به آنها مي گفتند 
فقــط مي توانند در پشــت جبهه هــا و آنجايي که 
بــراي خانواده هــاي جنگ زده اردوگاه درســت 
کردند فعاليــت کنند. در آن اردوگاه ها هم خيلي 
وقت ها وقتي متوجه نسب و خانواده آنها مي شدند 
وجودشــان را تحمل نمي کردند. او با اصرار سعي 
مي کــرد تا در آنجا خدمت کند و تاش داشــت 

بيشــترين کوشــش را بکند و در 24 ساعت فقط 
چهــار يا پنج ســاعتش را زير چادرها اســتراحت 
مي کــرد. او در مناطق جنگــي، جايي که گرماي 
تابســتان ســنگين بود به بچه ها آمــوزش مي داد، 
مســائل آنها را با مادرشان درميان مي گذاشت، به 
وضع بهداشــتي آنها رسيدگي  مي کرد و خدمات 
اوليه پزشکي به آنها مي داد. تاش داشت حداقل 
نيازها را در زمينه لبــاس تأمين کند. روزهايي که 
اردوگاه تعطيــل بود هم به طــور داوطلبانه تاش 
مي کــرد به جبهه اصلي يا شــهرهايي مانند آبادان 
-کــه در آن زمــان در محاصره بــود و وضعيت 

خطرناکي داشت - برود.
 بــه يــاد دارم يک بار تعريــف مي کــرد با يکي 
از دوســتانش آمــده بودنــد کنار جاده و ســعي 
مي کردند ماشــين پيــدا کنند تا به ســمت آبادان 
برونــد. بعضــي از اين ماشــين ها رد مي شــدند و 
باالخره يــک کاميون بــاري نگه داشــت و آنها 
را ســوار کــرد. او راننده اي عادي نبــود، بلکه از 
ماشــين هايي بود که براي کمک به مناطق جنگي 
مي آمدند، ولي وقتي متوجه شــد اين ها به ســمت 
آبادان مي روند صريحاً به آنها گفته بود مگر شما 
ديوانه هستيد درحالي که مي توانيد در جاهاي امن 
يا در تهــران زندگي کنيد به اينجــا آمده ايد و به 
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مناطق پرخطرتر مي رويد.

هاله در ســال هاي پاياني عمــرش هم فعاليت هاي 
داوطلبانه داشت و در اين کارها ازخودگذشتگي 
و شــجاعت نشــان مي داد. بــه يــاد دارم يکي از 
دوستان مي خواســت به خانواده يکي از زندانيان 
پس از ســال 1388 که در شرايط سختي زندگي 
مي کردنــد کمــک شــود، ولي آن شــخص که 
خــودش از فعــاالن اجتماعي بــود مي گفت بايد 
ماحظــات امنيتي زيادي را رعايــت کني و اگر 
احساس خطر نکردي اقدام کن، چون اين زنداني 
در وضعيتــي اســت که خانــواده اش هــم تحت 
مراقبت هســتند. يکي دو روز از آن زمان نگذشته 
بود که به مناســبتي صحبت شد و من متوجه شدم 
  ً که اصــًا به ماحظاتي که آن دوســت شــديدا
توصيه مي  کــرد توجه نکرده بــود و در روز اول 
اقدام به کمک کرده بود. خوشبختانه مشکلي هم 

براي او به وجود نيامده بود.
اين کار از نظر ما شــايد نوعــي ماجراجويي تلقي 
شــود ولي او چنيــن تلقي اي نداشــت، بلکه اصل 
بــراي او اين بــود که وقتــي خانــواده اي نيازمند 
هســتند و پدر خانواده هم در زندان است هرطور 
شــده و در ســريع ترين وقت بايد بــه آن خانواده 

کمک کند.
در ســال 88 و در يکــي از مناســبت هايي کــه 
در آن ســال بود بــا هم در خيابان بوديم و شــايد 
جايي نزديک ميــدان صادقيه در پياده رو حرکت 
مي کرديــم کــه يک بــاره متوجه شــديم جواني 
توسط تعداد زيادي از افراد ضرب و شتم مي شود. 
وقتــي با اين صحنه روبرو شــديم ماننــد خيلي از 
افراد ديگر توقف کرديم تا ببينم چه اتفاقي افتاده 
اســت. در آن لحظه هاله بافاصله از من جدا شد 
و بين جمعي که ضرب و شــتم مي کردند خودش 
را حائل قرار داد چــون ديگر آن جوان هم افتاده 
يا نشسته روي زمين بود و اين ها از باالي سر به او 
مســلط بودند. او ســعي کرد خود را باالي سر آن 
جوان حائل قرار دهد تا اين ضرب و شتم صورت 
نگيرد و البتــه در اين کار هم موفق بود. به هرحال 
آنها وقتي ديدند يک خانم ميانسال اين حرکت را 
کرده دســت از ضرب و شتم برداشتند. من متوجه 
شــدم يکي از مأموران توجهش به ســاکي که در 
دســت هاله بود جلــب شــد درحالي که خودش 
اصاً  توجه نداشــت. من مي دانســتم در ســاکش 
معمــوالً  کاغذ و نوشــته و وســايلي دارد که اگر 
بــه آنجا توجه کنند خودش هــم در معرض اتهام 
قــرار مي گيرد. من با ديدن ايــن صحنه و با توجه 
به اينکه ضرب و شــتم آن جــوان هم خاتمه يافته 
بود به سرعت او را از وسط معرکه به کنار کشيدم 
و خوشــبختانه بدون اينکه اتفاقي بيفتد توانستيم به 
راهمان ادامه دهيم و از آن وضعيت دور شــويم. 
هاله وقتي ايــن صحنه ها را مي ديديد براي کمک 
ترديد به خودش راه نمي داد، درحالي که بسياري 
از افراد وقتي اين صحنه ها را مي بينند فکر مي کنند 
اگر خودشان هم وارد شوند آسيب مي ببينند ولي 

او اين ماحظات را نداشت.

 بــه ياد دارم ســال 1380 پــدرش و دوســتان او 
در زنــدان بودنــد. هاله در کنــار خانم هاي ديگر 
مراجعــات بســيار متعددي بــه جاهــاي مختلف 
داشــتند تا براي نجات آنها اقدامــي کنند. گاهي 
بــه مجلــس مي رفتند، گاهــي با شــخصيت هايي 
که فکر مي کردند مي توانســتند تأثيرگذار باشــند 
ماقــات مي کردند. يکي از روزهــا به قوه قضائيه 
رفته بودند تا با معاون قــوه قضاييه )آقاي مروي( 

صحبتي داشته باشند.
در قــوه قضاييــه اجــازه نمي دهند کــه از حدي 
نزديک تر شوند و آنها را همان جا متوقف مي کنند. 
مدتي مي گذرد و اين وضعيت ادامه مي يابد و اين 
خانم ها سرگردان آنجا بودند تا اينکه يک ماشين 
وارد مي شــود که با توجه بــه قيافه ها و صحبت ها 
تشــخيص مي دهند يکي از مســئوالن قوه قضاييه 
اســت. هاله بدون اينکه ترديد بکند جلوي ماشين 
مي ايســتد و راه را بر ماشــين مي بندد تا خانم هاي 
ديگر بتواننــد با آن فرد صحبت کننــد و بگويند 
مــا براي چه بــه اينجا آمده ايم و بــراي چه معطل 
هســتيم. با توجه به اينکه ماشين مي خواهد از اين 
وضعيت زودتر جدا شود، سعي مي کند حرکتش 
را به جلو ادامه دهد، به هاله مي زند. او خودش را 
مي اندازد روي کاپوت ماشين و وضعيتي به وجود 
مي آيــد کــه درنهايت ماشــين مجبور مي شــود 
متوقف شود و خانم ها مي توانند مطالبشان را با آن 

مسئول قوه قضائيه مطرح کنند.
ايــن اتفاق حوالي ظهر افتاده بود و هاله قبل از آن 
در همــان محوطه نماز اول وقتــش را هم خوانده 
بود. او در ســخت ترين شرايط سعي مي کرد نماز 
اول وقتــش را بخوانــد. خيلي تکلفي نداشــت به 
اينکه حتماً جانماز يا زيرانداز مرتبي داشــته باشد، 
ولي خيلي تقيد داشــت بتواند نمازش را اول وقت 
بخواند و آن روز هم اين کار را انجام داد. او نماز 
ظهرش را خوانده بود و آن وقت اتومبيل رســيد و 
توانســت با حرکتي که کرد شرايطي را به وجود 

آورد که خواسته هايشان را مطرح کنند.
وقتي پدرشان سال 79 در زندان بود  ■

هاله يک نامه در اينترنت منتشــر و مطرح 
کرد که اين ها همه تحت فشــار هســتند. 
کاريکاتوري هم کشــيده بود و مي گفتند 
اين نامه و کاريکاتــور همه چيز را تحت  
تأثير قرار داده اســت. فکــر مي کرديم 

دستگيرش کنند.
شــامخي: بله ولي با توجه به اينکه پدرشــان در 

زندان بود اين اتفاق نيفتاد. 
هاله عادت داشــت چــه در خانــواده و چه جمع 
دوســتان وقتي وارد جمعي مي شود در پايين ترين 
جاي مجلس بنشيند. در بســياري از جمع ها وقتي 
روي صندلــي نشســته بودنــد، به محــض اينکــه 
احساس مي شد ممکن است براي افرادي که تازه 
مي رسند جا کم باشد، اولين کسي بود که از روي 
صندلي بلند مي شد و روي زمين مي نشست و اين 

رفتار او نمايشي نبود.
وقتي در زندان بود يک ماقات هفتگي از پشــت 

شيشه داشــتيم و با تلفن با هم صحبت مي کرديم. 
برايــم جالب بود که هاله اگرچه به دنبال اين نبود 
کــه پيام يا ارتبــاط خاصي بدهد، ولــي به هرحال 
آنچــه را به نظــرش مي رســيد به راحتي مي گفت 
و در صحبت هايــش به هيچ وجه خود را سانســور 
نمي کرد و نگران اين نبود که ممکن اســت در اثر 
اين صحبت هايي که در تلفن مي کند با او برخورد 
شــود. حتي به نظــر مي آيد به مخيلــه اش هم راه 
نمي داد که چنين چيزي ممکن است اتفاق بيفتد.

و  حرکــت  شــيوه  از  بــود  زنــدان  در  وقتــي 
برخوردهايــش متوجه مي شــدم از اينکه با بچه ها 
و خانواده نيســت احســاس کمبــود دارد. ولي از 
آن طــرف محيط زندان را با توجه به روحيه اي که 
داشــت -و اين روحيه هم نتيجه ازخودگذشتگي 
و شــجاعتش بود- نه تنها براي خودش، بلکه براي 
ديگر زندانيان به يک محيط شاد و انرژي زا تبديل 
کرده بود. هاله واقعاً به همه روحيه و انرژي مي داد 
و در دوره اي که در زندان بود آن بخش زندان به 
يک کانون محبت ازيک  سو و يک کانون فعاليت 
و تــاش از ســوي ديگر تبديل شــده بود. گاهي 
کارهايي که انجام مي داد را نقل مي کرد و معلوم 
مي شد در شب شــايد فقط پنج ساعت استراحت 
مي کنــد. در زنــدان و در طول روز حــدود پنج 
کاس داشــت. چند کاس زبان فرانسه و کاس 
تاريخ برگزار کرده بود. اين برنامه ها باعث شــده 
بود همدلي و همبستگي ميان خانم هايي که در آن 
بند بودند زياد شــود هرچند به جريان هاي سياسي 
خيلي متفاوتي وابســته بودند و پيش از اينکه هاله 
در اين محيط قرار بگيرد حتي حاضر نبودند روي 

يک سفره بنشينند و جمع باشند.

سفره آنها را يکي کرد ■
او چنــان انــرژي و روحيه مثبتي بــه وجود آورد 
کــه در يــک مدت کوتاه با هم ســر يک ســفره 
نشستند. همه با هم در بحث هاي مشترک شرکت 
مي کردند و کاس هاي مختلفي داشتند. اين چنين 
بود آن روحيه و شــيوه برخوردي که هاله داشت. 
اين نکته قابل توجه اســت که تظاهــر نمي کرد و 
البته اين ويژگي يک مؤمن است و نبايد تظاهري 

در کار باشد.

 يداهلل سحابي و هاله سحابي
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ذاتي او شده بود ■
رفتــار او بســيار عــادي و خاکــي بــود و شــايد 
افــرادي که او را نمي شــناختند اصــًا از ظاهرش 
نمي توانستند به اين برسند که اين زن چنين وجود 

و هويت و جوهره  اي دارد.
وقتــي بحــث قــرآن، آشــنايي، الهام گرفتــن و 
عمل کردن به فرايض ديني بود تأکيد داشــت که 
به خرافات پايبند نباشد و به گونه اي عمل کند که 

همان اسام ناب است.
با قــرآن خيلــي انس داشــت. آيات بســياري از 
قــرآن را به خاطر داشــت و اين هــم نه تنها نوعي 
حفظ  کــردن قــرآن نبــود، بلکــه در بحث هــاي 
موضوعي مختلف مي توانســت شواهد متعددي از 
آيات قرآن بياورد و با يک چنين بستر ايماني بود 
که چنين ازخودگذشــتگي و شجاعتي در او بروز 
پيدا کرد. انســاني بود که احساس مسئوليت بسيار 
سنگيني داشت. فکر مي کرد عمرش خيلي کوتاه 
اســت و در مقابل، مسئوليت هاي سنگيني به عهده 
دارد و در ايــن عمر کوتاه بايد کوشــش هايي را 
در راه خدا انجام دهــد. مي توانم به جرأت بگويم 
هيچ چيــز را بــراي خــودش نمي خواســت، بلکه 
مي خواســت تا آنجا کــه وجود و وقتــش اجازه 
مي داد در خدمــت محروم تريــن، نيازمندترين و 

آسيب پذيرترين افراد و گروه ها باشد.
ما در ســال هايي که با هم زندگــي مي کرديم، با 
توجه به اينکه من در دانشگاه بودم و براي شرکت 
در کنفرانس هايــي بــه خارج از کشــور مي رفتم 
بااينکه امکانش را داشــت که همراه من باشــد اما 
هر بار موضــوع کاري را در داخل و در ارتباط با 
همين فعاليت هاي اجتماعي مطرح مي کرد و حتي 
يک بار هم اظهار عاقــه نکرد که با من به خارج 

بيايد.
به يــاد دارم هاله در فرانســه با يــک خانم که از 
وکاي مدافــع زندانيان سياســي در کشــورهاي 
مختلف بود و مي خواست براي ماقات با زندانيان 
به ايران بيايد ارتباط دوســتانه اي داشت. البته وي 
يک بــار در زمان شــاه بــراي بررســي وضعيت 
زندانيان سياســي به ايران آمده بود. اين خانم که 
خودش نويسنده بود و کتاب هاي بسياري از او در 
فرانســه چاپ شــده و تجارب انقابي متفاوتي را 
ديــده بود با هاله مکاتبه مي کرد و درباره مســائل 
مختلــف فکري و اســام با همديگــر بحث هاي 
خيلي زيادي داشــتند. آن خانم اصرار داشت هاله 
مدتي به فرانســه برود و بــا هم کتابي در مورد زن 
ايراني بنويســند. او صاحب قلم بــود و کتاب هاي 
بســياري نوشــته بود و مي توانســت کتاب خيلي 
خوبي باشــد. ولي هر بار که او تأکيد مي کرد هاله 
مي گفت در داخل کارها و نيازهاي زيادي اســت 

و به همين دليل نمي توانم اين دعوت را بپذيرم.
خدا هر دو را رحمت کند. چند سالي است که هر 
دو از دنيا رفته اند. البته سن آن خانم باال بود و هاله 

هم در ميانسالي از دست ما رفت.■

قلبي پر از نقاشي و رنگ

گفت وگو با آسيه شامخي

آســيه خانم ما امروز اينجا آمده ايم تا  ■
از مادرتان بگوييد؛ از رفتارها، گفتارها و 
کردارشان. شما که با او زندگي کرده ايد، 
بهتر از بقيه ايشان را مي شناسيد؛ اما ابتدا 
نامه اي  بپرســم ماجراي آن  مي خواستم 
که شــما به پدربزرگتان در زندان سال 
80 نوشــتيد چه بوده؟ چون از ايشــان 
نقل شده که نامه نوه ام، آسيه، چيزي بود 
که در آن روزهــا به من روحيه مي داد. 
مي خواستم بدانم چه چيزي در آن نامه 
نوشــته بوديد چون قاعدتًا در آن زمان 

شما خيلي کوچک بوديد؟ 

آن زمــان راهنمايــي بــودم، اوالً روي نامه ام  □
نوشــته بودم کامًا محرمانه! کسي نبايد اين نامه 
را ببينــد و بخواند. )باخنده( يادم مي آيد نوشــته 
بودم که باباعزت من دوســت دارم بيايم آنجا و 
پرستارت شــوم و مراقب باشم که قرص هايت را 
درســت بخــوري. مواظب باشــم قرص هايي که 
مــال خودت باشــد به تــو بدهند و قــرص الکي 
بــه تو ندهند کــه حالت را بد کند. نوشــته بودم 
باباعــزت تو بايد ســعي کني بــه حرف هايي که 
خودت بــاور داري فکر کنــي و حرف هايي که 
آن هــا به تو مي زننــد را باور نکني. نوشــته بودم 
مي خواهم بيايم پيشــت تا بــه بهانه دکتر بردنت، 
تــو را از زندان بيرون بياورم تا آنجا روزنامه هاي 
قديمــي و تکــراري را نخوانــي و روزنامه همان 
روز را بخوانــي و اين طوري هواي تازه تهران را 
ببيني. نوشــته بودم من تو را دوســت دارم. آقاي 
خاتمــي تو را دوســت دارد، دوســت هايم تو را 
دوســت دارند و حتي مامان هاي دوست هايم تو 

را دوست دارند و اين جور چيزها.

وقتــي اين نامه را که رويش نوشــته  ■
بــودي محرمانه و به زندانبان دادي، چه 

گفت؟
گرفت و گفت خوب چون محرمانه اســت ما  □

نمي خوانيم )باخنده( و نمي دانم بعد آن را خواند 
يــا نخواند. البته احتمــاالً آن را خوانده و داده به 

باباعــزت؛ البته باباعزت گفــت نامه را در زندان 
جا گذاشــته و بابت اين خيلي ناراحت بود. يادم 
هست آزادي باباعزت از اين زندان همان روزي 
بود که هاله و بابا صبح آن روز از مکه برگشتند. 
عصر همــان روز بابا عزت را آوردند. آن ســال 

خيلي خوب بود.

در آن ايــام، هاله خانــم چه حالي  ■
داشت، به خاطر زنداني بودن باباعزت؟

راستش من خيلي بچه بودم و بيشتر در حال و  □
هواي مدرسه بودم ولي خيلي دلم براي باباعزت 

تنگ مي شد.

باباعزت چطور با شــما رفتار مي کرد  ■
که شما دلتان برايش تنگ مي شد؟

مــا از قديــم جمعه هــا يــک هفتــه در ميان  □
مي رفتيــم خانــه زري، يعني خانه لواســان. ما و 
حامــد. از زمــان راهنمايــي و دبيرســتان، ديگر 
پنجشــنبه ها بعد از مدرسه، خودم تنهايي مي رفتم 
آنجا و تــا جمعه که با بقيه برگــردم خانه. همين 
يک شب بيشــتر خودش کلي خاطره داشت. در 
ضمن بابا عزت هــم مهربانيش و هم ناراحتي اش 

بود.  خاطره ساز 

از  ■ در آن سن  تنهايي  نمي ترســيدي 
تهران به لواسان بروي؟

يکي دو بار اول، هالــه کمکم کرد و تا يک  □
جايي من را رساند ولي کم کم ياد گرفتم.

مشــغوليت سياســي و اجتماعي هاله  ■
خانم بيرون منزل و جلســات قرآني که 
در خانه داشــت، مانع وظيفه مادري او 

نبود که کمتر به خانه و خانواده برسد؟

اصــًا؛ مي دانيــد بعضي آدم هــا وقتي داخل  □
خانه اند يک طــوري رفتار مي کنند و وقتي بيرون 
خانه انــد، طــور ديگــر. ولــي او اين طــور نبود، 
اخاقش مثل کف دست صاف صاف بود. براي 
مــن واقعاً خيلي مهربان بــود. من همه درس هايم 
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 البتــه مــن ســعي مي کــردم کمکــش کنم  □
ولي وقتي کمــک مي کرديم، هاله بــه ما جايزه 
مــي داد. يادم هســت مي گفت اگر جــارو کني 
پانصــد تومان بهــت مي دهم. )باخنــده( برايمان 
جايزه مي گذاشــت. اگر ماشــين مي شستيم، پول 
ماشــين شســتنمان را مــي داد )بــا خنــده( بابايم 
وقتي ماشــينش شسته مي شــد، هيچي نمي گفت، 
مي گفــت مرســي ولــي وظيفــه ما مي دانســت 
)باخنــده(. وقتي مي رفتيم خريد، هرچه پول باقي 
مي مانــد، مثــًا دويســت تومان، ســيصد تومان، 
مي گفت ايــن »حق پاتــه«. ما هم با خوشــحالي 

مي رفتيم حق پامون رو خرج مي کرديم.

از دوران زندان مادرتان بگوييد؟ ■

خيلي دلمان برايش تنگ مي شد، در آن زمان  □
من مي ترســيدم و بيرون نمي رفتم، اما هاله و آمنه 
مي رفتنــد. من خانه مي ماندم و مدام مي پرســيدم 
کجاييــد؟ چطوريــد و بــه بقيــه خبر مــي دادم. 
ســرقضيه بهارســتان که هاله را گرفتند، من خانه 
بودم. آمنه آمد و گفت آســيه، هالــه را گرفتند. 
بــه خنده اين را مي گفت. انگار باور نمي کرد که 
هاله را گرفته اند. گفتم آمنه شــوخي نکن. گفت 
شوخي نمي کنم واقعاً او را گرفتند. به هرحال بابا 
کلي بدوبدو کرد تا با وثيقه آزاد شد، ولي حکم 

تعليقي به او دادند.

چند روز زندان بودند؟ ■

هاله دو تا حکم داشــت. يک بار ســيزده روز  □
کــه 10 روز اول انفــرادي بود و ســه روز آخر 
عمومي. حکم ديگرش دو سال زندان بود. وقتي 
نامــه احضارش از طرف دادگاه به خانه آمد، من 
تنها بودم و خيلي ترســيدم. هاله پيش از رفتن به 
زندان، يک دفتر برداشــت و دستور پخت غذاها 
را خيلــي ســاده براي ما نوشــت تا وقتي نيســت 
از آن اســتفاده کنيــم. هنوز که هنوز اســت من 
بعضــي وقت ها يک چيزهايي را در اين دفتر نگاه 

مي کنم.

هالــه يــک خصلتي داشــت و اين بــود که زياد 
اهــل تلفــن نبــود، کًا از تلفن بــدش مي آمد. 
مي گفــت تلفــن دردســر دارد. وقتــي تنها بود 
يا وقتــي مي خواســت بخوابد، تلفــن را از پريز 
مي کشــيد و بعضي وقت ها يــادش مي رفت تلفن 
را بــه پريز وصــل کند. خودش هــم زياد زنگ 
نمي زد. مي رفت ســر مي زد. مثًا يــک خاله پير 
داشــت؛خاله مســرور. مي رفــت و هرچند وقت 
يک بار دو روز پيشــش مي مانــد و از او مواظبت 
مي کــرد؛ يــا مي رفت بــه عزيز يعني مــادر بابا ) 
مادربــزرگ پدري( ســر مي زد و يــک صبح تا 
عصر پيش  او مي ماند که کســي پيشــش باشــد. 
روزهايــي کــه عزيز تنهــا بود همان طــوري که 
خاطرات باباعزت را مي نوشت خاطرات عزيز را 

هم مي نوشت. )با خنده(

بروم و بخوابم. )باخنده( ولي هاله کمکم مي کرد 
تا کارهايم زودتر تمام بشــود؛ يعنــي همراهي ام 
مي کــرد. اين جور همراهي ها خيلي به آدم روحيه 

مي دهد.

يا اگر يک کاري را از او مي پرسيدم و مي دانست 
که درســت نيســت، مي گفت بهتر اســت نکني، 
ولي مي گذاشــت خودم ســرم به ســنگ بخورد. 
به هرحال طوري نبود که امرونهي کند. در جايي 
که خيلي ها مدام مي ترســند بچه شان را در کوچه 
و خيابــان فريب بدهند، هاله بــه ما آن قدر اعتماد 
داشــت که اين حرف ها را نگويد؛ يعني شايد به 

تربيت خودش خيلي اعتماد داشت.

يادم هست يک بار ساعت 7:30 بود که از دانشگاه 
به خانه مي آمدم. بابا روي اينکه ما کجاييم و کي 
مي رســيم خانه حســاس بود و در فضاي شــهري 
يک طور نگراني پدرانه داشــت. من زنگ زدم به 
هالــه و گفتم توي راهــم و دارم مي آيم خانه. او 
گفت خب باشــد، چه کار کنم. )باخنده( منظورم 
اين است که هاله استرس نداشت؛ يعني نسبت به 

اين موضوع خيلي به ما اطمينان داشت.
باباعزت  ■ با  مهرباني هاله  از  نمونه هايي 

يا مامان زري را مي گويي؟
بعضي وقت ها هاله خســته مي شد از کارهاي  □

خانه و مي رفت خانه مامان زري.

يعني به حالت قهر؟ ■

نه. قهر نــه، ولي آدميزاد اســت ديگر. گاهي  □
که از کار خانه خســته مي شــد، مي رفت آنجا و 
مي ماند که بــراي خودش هم نوعــي هواخوري 
بــود، آنجا تــوي ايوان، مطالبش را مي نوشــت و 
کارهايــش را انجام مــي داد و هم ديــدار پدر و 

مادر بود.  

هاله همــه کارها را خــودش انجام  ■
مي داد؟

و همه نقاشــي هايم، همــه کارهايم بــا هاله بود. 
مــن از بچگي مشــکل کليه داشــتم. آن زمان با 
تب باالي 42 درجه و تب و لرز شــديد، هميشــه 
کنارم بود. شــب ها مي آمد کنارم مي خوابيد و تا 
صبح درجه مي گذاشــت و پاشويه مي کرد. وقتي 
لرز داشــتم پتو را رويم مي انداخت و من را بغل 
مي کرد تا کمتر بلرزم. شــايد بيشتر از يک مادر. 
حتي غذاهايي که دوســت نداشتم را از بچگي با 
من مي خورد تا به خوردن آن اشــتياق پيدا کنم. 
آخرين ســالي که او بود و مريض شدم سال 89 

بود. 

آن زمســتاني که برف زيادي آمد و همه مدارس 
تعطيل شــد. من آن قدر حالم بد بود که نتوانستم 
دانشگاه بروم و همه نقاشي هايم را با اينترنت براي 
استادم ايميل کردم. گلويم خيلي ورم کرده بود، 
هاله ســرالک که براي بچه ها درست مي کنند را 
مي خورد و مي گفت به به خيلي خوشــمزه اســت 
آســيه، تا منم بخورم. من هم به او مي گفتم جاي 
من بخور، نوش جانت. مي خورد که منم به وجد 

بيايم و بخورم. )با خنده(

مــن در مــورد خــودم، حــس نکــردم کوتاهي 
مي کنــد. هالــه وظايف زيادي داشــت و ســعي 
مي کرد به همه کارها برســد و کم نگذارد. ما هم 
ســعي مي کرديم کمک کنيم، گاهي وقت ها که 
دير مي آمد تا برســد، ما يک کته اي مي گذاشتيم 
ولــي به طورکلي هيچ وقت من احســاس نمي کنم 

که کم گذاشته است

مادر وقتي مي خواســت يک چيزي به  ■
شما بگويد، چگونه موعظه مي کرد؟

خوشبختانه در خانه ما امرونهي نمي شد. حتي  □
من که بدنم نســبت به ســن و ســالم ضعيف بود، 
وقتــي براي کارهاي تحصيلم مجبور بودم تا آخر 
وقت بيدار باشم تا آنها را انجام بدهم، يادم است 
بابا به من حتي شــب به خير نمي گفت تا من زودتر 
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يک بار خيلي عصباني شده بود. يک خصلتي  □
داشت که اشکالش بود. باالخره آدم است. آدم 
همه اش خوبي نيست و اشکاالتي هم دارد. وقتي 
به او اجحافي مي شــد، هيچي نمي گفت، آن قدر 
هيچــي نمي گفت و هــي نمي گفت و نمي گفت. 
بعــد وقتي تلنگر ديگري بهــش مي خورد، يکهو 
مي ترکيد. مثل آتشفشــان که چندســال خاموش 
اســت و يک دفعه فــوران مي کند. متأســفانه اين 
اشــکال را داشت. ســر ماجراي باباعزت هم اين 
بــود. آخــه هاله خيلي شــبيه باباعزت بــود. همه 
مي گفتن خيلي شبيه اوست. حرکاتش، رفتارش. 
ســر ماجراي باباعزت خيلي ناراحــت بود. مدام 
مي گفــت چرا همه خوب ها مي روند؟ چرا و چرا 

و خيلي ناراحتي مي کرد.

روز تشــييع جنازه باباعزت شــما کجا  ■
بودي؟ پيش مامان نبودي؟

روز فوت باباعزت من گريه ام نگرفت. انگار  □
اين آمادگي را داشــتيم، باباعزت سنش باال بود 
و يــک ماه هم در کما بود، يک حالت شــوکي 
داشــتم ولي وقتي جنازه را آوردند خانه گريه ام 
گرفــت. آنجا خيلــي گريه ام گرفــت. خيلي هم 
شــلوغ بود. شب من خســته بودم و خوابيدم؛ اما 

نخوابيد. هاله 

متأسفانه صبح و در تشــييع جنازه در آن لحظه نه 
مــن، نه آمنه، نــه يحيي، نه بابــا، هيچ کدام پيش 
هالــه نبوديم. مــن داخل کوچه بــودم، آن روز 
من مســئول برشــورها بودم. مشــغول رســاندن 
بروشــورها بــودم. توي فاميل ما يک الله اســت 
يــک هالــه، وقتي صداهــا همه مي گفتنــد، هاله 
افتاد، هاله افتاد، شنيدم الله افتاد، الله افتاد، سرم 
را برگرداندم ديدم الله، آن طرف خيابان ايستاده 
صحيح و ســالم و ناگهان فهميدم مي گفتند هاله 
افتــاد، هاله افتــاد )باگريه( ترســيدم. رفتم جلو. 
گريه مي کردم و مي رفتم جلو. آن موقع که هاله 
افتــاد روي زمين، ناگهان چهره بعضي از شــهدا 
آمد جلوي چشــمم. من خيلي ترسيدم و فقط از 
تــرس گريه مي کــردم. بعد هاله را با ماشــين بابا 
بردنــد. من مدام به بابا زنــگ مي زدم و مي گفتم 
چي شــده بابا؟ مي گفت داروهــاي من را بياور. 
آخر ما وســايلمان و داروهايمــان را برده بوديم 
چون فکــر مي کرديم چنــد روز بمانيم. هر چي 
مي گفتــم بابا، هاله چي شــده، چيزي نمي گفت. 

من اصًا باورم نمي شود...

من االنم متأثرم، هنوزم حرفش مي شــود گريه ام 
مي گيرد. هنوز که هنوز اســت براي او فعل حال 
بکار مي بــرم. نمي توانم فعل گذشــته بکار ببرم. 
او در خانــه ما حضور دارد. چنــد بار خوابش را 
ديــدم، ولي با او قهرم که اين قــدر کم به خوابم 

مي آيد. ■

يعني همه چيز را با نقاشــي تلفيــق مي کرد؛ يعني 
حتــي در بازجويي هــاي انفــرادي آن 13 روز، 
بعدازاينکــه همه چيز را نوشــته بود، يک ســري 

صفحات را نقاشي کرده بود.
خوشــبختانه خانه ما پر از نقاشي هاي هاله است. 
يک انبــاري در خانه مامان زري از نقاشــي هاي 
او هست. روي شيشه هاي ســس نقاشي مي کرد. 

روي آينه ها و پريزهاي برق  را نقاشي مي کرد.

درباره ساده زيستي ايشان بگوييد. ■

خيلــي ساده زيســت بود، وقتي مي خواســتيم  □
يک لباس بخريم که گران باشــد، مي گفت ببين 
بچه هــاي فقيرتر ندارند، نخــر؛ يعني مدام ما را با 
بچه هاي آنها مقايســه مي کرد. ما هــم مي گفتيم 
بابــا اين همه آدم هــم دارند، چرا بــه آن ها نگاه 

نمي کنــي. هي به آن ها که ندارند نگاه مي کني.

من همه خاطراتم بــا هاله خيلي خوب بوده. همه 
جيک و پوکم با هاله بود. ظهرها بعد از مدرســه 
تــوي هال با هم مي خوابيديم که من زياد نخوابم 
و زود بلند شــوم و بروم به درسم برسم، هاله هم 
برود بــه کارهايش برســد. هميشــه بعدازظهرها 
پيــش هــم مي خوابيديــم، پشــتم را بــه او تکيه 

مي دادم و مي گفتم تو پشــتگرمي خوبي هستي.

تــوي درس هايم خيلي به من کمک مي کرد، من 
وســايلم هميشه شــلوغ بود و با آمنه نمي توانستم 
يک جا درس بخوانــم. مرتب براي اينکه با آمنه 
دعوايمان نشــود، من مي آمدم تــوي هال درس 
مي خوانــدم و آمنه تــوي اتاق. اين جــوري هاله 
بــه من نزديک بود و تــوي درس ها مدام کمکم 

مي کرد. 

يادم هســت زمســتان ها که هوا خيلي سرد بود و 
ما مي خواســتيم برويم مدرسه، هاله براي نماز که 
بلند مي شــد من را هم بيــدار مي کرد. هم قرصم 
را مــي داد و هــم چون هوا ســرد بــود، زير پتو 
جوراب هايمان را پايمــان مي کرد که از زير پتو 
مي خواهيم بياييم بيرون، ســردمان نشود. بعد زير 
پتو يواش يواش مانتو و مقنعه هم ســرمان مي کرد 

و ما ملبس مي آمديم بيرون.

هيچ وقت با شــما عصباني هم شــده  ■
بود؟

وقتي  ■ مي کــرد  چه کار  موبايلــش  با 
اين قدر از تلفن بدش مي آمد؟

اصًا موبايل نداشت، يک وقت هايي جاهايي  □
کــه مي خواســت برود، بــه من مي گفت آســيه 
موبايلــت را به من بده، فقط يــک زنگ باهاش 
مي زنــم، فقط يک زنگ )به خنده(. من مي گفتم 
بابا 10 تا زنگ بزن اشــکالي ندارد. وقتي مي آمد 
و موبايل را پس مي داد مي گفت، آســيه من فقط 
يک زنگ زدم )باخنده( خيلي احساس مسئوليت 
شديدي داشــت و اين گاهي او را دچار استرس 
مي کــرد که مثــًا واي من ايــن کار را نکردم و 

حاال چه کار کنم.
هاله خيلي روحيه طنز داشــت و نقل هر مجلسي 
بود. به خصوص وقتي با مينو پيمان بود. اين دو تا 

خيلي با هم دوست بودند.

»خانه صلحي ها« هم خيلي دوســتش  ■
داشتند.

کي هاله رو دوست نداشت؟ بعد از مرگش،  □
يکي از عکس هايش توي فلشم بود. مي خواستم 
کاري بــراي دانشــگاه کپــي کنــم، آقايــي که 
مي خواســت فايل هــا را کپي کنــد وقتي عکس 
هاله را ديد گفت ببخشــيد اين خانم مشــتري ما 
بود چند وقتي اســت او را نديــده ام. گفتم فوت 
کردند. خيلي ناراحت شــد؛ حتــي با بقال کوچه 

هم مهربان بود.

شما نقاشي را از مامان ياد گرفتيد؟ ■

نمي دانــم. احتماالً ارث رســيده. )بــا خنده(  □
يک چيــزي کــه او داشــت، نقاشــي هايش بود. 
همه جا پر از نقاشــي هايش است. يادم است هفته 
بهداشت براي مدرســه من، هاله دو تا پوستر 50 
در 70 با مداد رنگي کشيد. توي اين تصوير يک 
خانــم و يک آقاي آشــپز را در آشپزخانه شــان 
کشــيده بود کــه هرکــدام يــک نيمــه تصوير 
بودند. يک طرف صفحه يــک خانم خيلي تميز 
بــا پيش بند تميز و آشــپزخانه تميــز و ظرف هاي 
مرتــب و منظم، آن طرف صفحه يک مرد کثيف 
را کشيده بود که سيگار دهانش است و پيش بند 
کثيف دارد و همه چيز به هم ريخته اســت و پر از 
مگس. مي خواســت براي هفته بهداشت، تميزي 
و کثيفي را نشــان بدهد. من آن نقاشــي را خيلي 
دوست داشــتم، ولي متأسفانه دبســتانمان منحل 

شد و نقاشي گم شد.
يک نقاشــي هم بــراي 22 بهمن کشــيد، عکس 
يــک پيرمــرد با نوه اش بــود. اين هــا دارند يک 
پنجره را مي بينند که يــک هواپيما دارد حرکت 
مي کند و يک روزنامه هم روي زمين اســت که 

رويش نوشته امام آمد.
هاله خيلي نقاشي مي کرد. يادم هست براي سفر، 
هميشــه يک ليست ســفر آماده مي کرد و هرچه 
الزم بود مي نوشــت، مثًا وقتي مي نوشت کلمن، 
عکس يک کلمن را هم جلويش نقاشي مي کرد 

اگر کاري را از او مي پرسيدم و 
مي دانست كه درست نيست، 
مي گفت بهتر است نکني، ولي 

مي گذاشت خودم سرم به سنگ 
بخورد. به هرحال طوري نبود 

که امرونهي کند
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خالي از »من«

پروين فهيمي

هالــه کنــارم بــود. شــب شــام غريبان ســهراب. 
چشــم هايش خيس بود. گفــت مي خواهد به نيت 
سهراب فال بگيرد. بهت زده نگاهش کردم. کتاب 

را باز کرد. 
يارب اين نوگل خندان که سپردي به منش

                مي ســپارم به تو از چشــم حسود چمنش
همه ســاکت بودند. فقط صداي هاله بود. صداي 

هاله آرامش بود. 
گرچه از کوي وفا گشت به صد مرحله دور

دور باد آفت دور فلک از جان و تنش
با خــدا حرف مي زدم. توي دلــم. »مي دانم داري 
امتحانــم مي کني، دوباره، اما... داغ همســرم تازه 
است هنوز... قبول مي شوم در امتحانت؟... دلتنگ 
سهرابم هســتم. حاال که پيش توست سام مرا به 

او برسان«
گر به سرمنزل سلمي رسي اي باد صبا

چشم دارم که سامي برساني ز منش
صداي هاله اميد بود. از همان زمان که شناختمش. 
دو سال پيش از رفتن ســهراب. آن روزها بيماري 
همســرم و پس از آن فوتــش، دل ودماغ زندگي 
برايم نگذاشــته بود. هالــه، در اوج تنهايي آمد و 

ميان دلم نشست.
به ادب نافه گشايي کن از آن زلف سياه

جاي دل هاي عزيز است به هم برمزنش
مي آمــد دنبالم. نمي خواســت در خانه بنشــينم و 
زل بزنم به جاي خالي ســهراب. آخرين بار رفتيم 
پيش دوســتش که خياط بود. دوتا لباس هم شکل 
با پارچــه يکســان داديم بــدوزد. توي مســير تا 
مي خواســتم چيزي بگويم بغضــم مي ترکيد. هاله 
هــم با من گريه مي کرد و صبورانه از ايمان و اميد 

مي گفت. 

گو دلم حق وفا با خط و خالت دارد
محترم دار در آن طره عنبر شکنش
کنــارم بود. در روزهاي اول جدايي از ســهراب، 
روزهاي بي خبري، که به اين در و آن در مي زدم 
براي يافتن نشــاني از پسرم. ياري من، تمام فکر و 

ذکرش بود. هاله از »من« خالي بود.
در مقامي که به ياد لب او مي نوشند

سفله آن مست که باشد خبر از خويشتنش
زمــان مهرباني کــردن، مرام و مســلک آدم ها را 
نمي پرســيد. نمي دانــم با معجزه کــدام کيميا، اما 
وجود و حضــور و باطنش از طا بــود. اين تمام 

دارايي او بود. بيش از آن هم نياز نداشت. 
عرض مال از در ميخانه نشايد اندوخت

هرکه اين آب خورد رخت به دريا فکنش
هاله اهل آســمان بود. خانه اش ســقف نداشت و 
همچون دلش بزرگ بود. خانه اي که يک سرش 
آذربايجان بود و سر ديگرش سيستان. مادر بود و 
همچون پدرش، دلش براي اهل اين خانه مي تپيد. 
راوي صلح بــود و تا فرصتي پيــدا مي کرد بدون 

هيچ ماحظه اي از دوست داشتن مي گفت.
هرکه ترسد ز مال اندوه عشقش نه حال

سر ما و قدمش يا لب ما و دهنش
روزي از روزهــاي آخــر خرداد اســت. ايســت 
بازرسي ورودي لواسان. »ما دوست خانوادگي شان 
هستيم«. رد مي شويم. حياط خانه پدر شلوغ است. 
دنبال هاله مي گردم. جلوي جمعيت اســت. حاال 

فرصت زياد است. بعد از بدرقه پدر مي بينمش. 
نيمه شــب اســت. هاله را مي بينم. آرام آرام دارد 
مي رود. در ميان نور شــمع ها. نزديک تر از هميشه 
به خاک. آســمان بوي هاله مي دهد. دارم کم کم 
آرامشــش را باور مي کنم. باور مي کنم که ديگر 
برنمي گردد. »بانوي ســپيدپوش، مراقب ســهرابم 

باش«.
شعر حافظ همه بيت الغزل معرفت است                 
آفرين بر نفس دلکش و لطف سخنش■

دل نوشته اي براي هاله
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هاله و دغدغه هايش

مينو مرتاضي 

هاله ســحابي زن مســلمان انقابي اســت که ايمان 
و باورهايــش را از تبــاري مي گيــرد کــه پــس از 
انقاب مشروطه جزو پيشروان نهضت نوانديشي و 
خواهندگان اصاح در ديــن و دولت بودند. يکي 
از مهمترين شــاخص هاي زندگي هاله اين بود که 
پدري عدالتخواه و سوسيال و مادري نوگرا داشت. 
پدر و مــادري که در تربيت دخترشــان از هرگونه 
کمــک و همراهي دريغ نکردند و کم نگذاشــتند. 
نوگرايــي پدرانــه در فرايند تربيت و شــکل گيري 
شــخصيت فــردي و منــش اخاقي هالــه منجر به 
مجهزشــدن او به تفکــر عقاني کــه از »ملزومات 
جوامع نوگراست« گرديد. مداخات اقتدار گرايانه 
و قيم مآبانه قدرت هاي سياســي حاکم نيز در رشد 

نگرش نوگرايانه و تفکر عقاني هاله مؤثر بود. 
هاله عاوه بر پدر و پدربزرگش که منتقدان جدي 
و سرسخت نظام شاهنشــاهي بودند، مانند بسياري 
ديگر از زنان انقابي دهه 50 شمســي تحت تأثير 
آراي دکتــر شــريعتي قــرار داشــت ... او روحيه 
عدالت خــواه و مبارزه جويــش را از الهياتــي اخذ 
مي کــرد که موقعيتــي انتقــادي و اعتراض آميز به 
پيروانش مي بخشــيد. موقعيتي که حضور زنان در 
مبــارزات عدالت خواهانــه و آزاديبخش را موجه 
جلــوه مي داد. هاله از نســل زنان انقابي مســلمان 
در ايران بود که به جاي ســرگرداني بين دو قطب 
ظاهراً متضاد اما هر دو ســر منفعل ســنت و مدرن 
موجود ســعي داشــتند بنا بر آموزه هاي شــريعتي 
مــدل عينــي و عملي ســيماي زن مدرن اســامي 
ايرانــي را واقعيتــي عينــي ببخشــند. موقعيتي که 
به هالــه و ديگر دختران هم نســلش اجازه مي داد 
کــه همچون زنان مــدرن در عرصه جامعه حضور 
يابند بدون اينکه تن به اقتضائات ســنت بدهند و يا 
اينکه مجبور باشند طي رفتاري منفعانه و تقليدي 
تمامــي الزامات مــدرن را رعايت کننــد. الهيات 
آزاديبخــش و انتقــادي و به عبارت ديگر اســام 
سياســي همراه بــا خيزش و جنبــش انقابي مردم 
ايران سياســت را در متن زندگي زناني وارد کرد 
که تا پيــش از اين طبق ايمــان و باورهايي تربيت 
مي شــدند که نقشــي در شــکل گيري و ســاخت 
مفاهيم معرفتي و شناختي آن نداشتند. چالش هاي 
موجود بر ســر راه زنان بــراي قرار گرفتن در متن 
جنبش انقابي و پيروزي انقاب اســامي هاله را 
همچون ديگر زنــان تحصيلکرده در موقعيتي قرار 
داد که نســبت بــه مفاهيم و رويدادهاي سياســي 
در جامعه حســاس شــدند. چنين حساســيت هايي 

منبع با ارزش شــکل گيري تجارب خاص و بومي 
زنــان ايراني از حضــور و فعاليــت در عرصه هاي 
گوناگون حيــات جامعه گرديد. الهيات انتقادي و 
اســام سياسي براي هاله و بســياري ديگر از زنان 
نســل انقاب اين امــکان را فراهم ســاخت که با 
انتخــاب موقعيت ميانــي نقش ميانجــي فعال بين 
زن ســنتي و زن مــدرن را به نحــوي ايفا کنند که 
هم از مفروضات معرفت شناســي پوزيتويستي که 
ذهن و ادراکات ذهني را مبناي شناخت مي داند و 
هم از معرفت شناســي علمي و عقاني که تجارب 
زيسته شده و قابل مشــاهده را منبع شناخت معرفي 
مي کند توأمــان بهره برداري کنند. عقانيت عملي 
براي هاله تعاريف گسترده اي داشت. يک تعريف 
آن حفظ هويت انساني خود از طريق مقاومت در 
برابر هويت تحميلي تاريخي و ساختگي زن مدرن 
مورد تائيد حکومت و زن سنتي مورد تأکيد رسوم 
و عادات آبااجــدادي رايج بــود. معناي ديگرش 
يافتــن راه هاي بهتــر زندگي و ســاختن جامعه اي 
فارغ از ســلطه و تبعيض و ناديده گرفتن ها و انکار 
عمدي زنان و فرودســت نگه داشته شــدگان بود. 
چالش برانگيز تريــن معناي عقانيــت عملي براي 
هالــه اين بود که به او اجازه نمي داد سرنوشــت و 
تقدير فرودســتانه و از پيش تعيين شــده را به عنوان 
امــر مقدس بپذيرد. او به کمــک عقل مآل انديش 
و چاره ســاز خويش در برابر دخالت هاي تحميلي 
مقاومــت کــرد و هيــچ گاه تســليم کمبود هــا و 
محروميت هاي تاريخي و اجتماعي موجود نشــد. 
به اين ترتيب هاله همچون بســياري ديگر از زنان 
نسل انقاب به شناخت نويني از زنانگي و رابطه با 

خود دست مي يابد. 
شــناختي که محصول تجارب زنانه و برخاســته از 
نگرش انتقادي و نقد ســنت هاي ناکارآمد در اداره 
خانــواده و جامعه بود حساســيت ها و آگاهي هاي 

و  آگاهي هــا  داد.  افزايــش  را  زنــان  جنســيتي 
حساسيت هاي جنسيتي بسياري از زنان نسل انقاب 
را به طور طبيعي به ســمت کنشــگري براي کسب 
حقوق برابر جنســيتي ســوق داد،  اما هاله با وجود 
دستيابي به شناخت نو از مفهوم زنانگي به هويت زن 
انقابي دلبسته باقي ماند. او اعتقاد چنداني به تفکيک 
زن و مــرد از يکديگر نداشــت و طبــق آموزه هاي 
قــرآن زن و مــرد را از نفس واحده مي دانســت و 
اعتقاد به شايسته ساالري داشــت و البته اواخر عمر 
نســبت به مســئله رعايت حقوق زنان در خانواده و 
جامعه حساس تر شــده بود و با پژوهش روي قرآن 
بــه روش خاص خود به رعايت عدالت درباره زنان 
تأکيد مي کــرد و مي گفت : »اگر مدرن بودن زن به 
معناي باکماالت و نوانديش و مستقل شــدن باشد، 
بايد بگوييم آري؛ جواب ما کامًا مثبت است، اصًا 
بايد اين طور باشد« و آن گاه برداشت نو گرايانه اش 
از قرآن را چنين شرح مي دهد: ما مي بينيم که شيوه 
قرآن داوري نيست، بلکه، تنها صفات يک طرف را 
در برابر صفات طرف ديگر قرار مي دهد. فضيلت و 
برتري يک امر قالبي و تغيير ناپذير نيست، اگر زنان 
ما هم با کسب علم، هنر، مهارت، تجربه، عقانيت 
و فضيلت را کسب کنند نصيب خود را باال مي برند. 
نصيب هم مي شود گفت درواقع همان حقوق است 
و حقــوق وقتي باال مي رود که شــما فضيلت را باال 
ببريد. براي اينکه از زير صفر به صفر برسيم به خط 
شــروع، چطور مي توان از يک دختري که زنده به 
گور مي شــده يا از يک دختري که به ارث به خانه 
شوهر مي رفته و با اجبار زندگي مي کرده يا زني که 
اصًا اختيار مالي نداشته توقع کسب فضيلت داشته 
باشيد، فضيلت را کسي مي تواند به دست آورد که 
باالخره بتواند از ســکويي باال برود و از آنجا به بعد 
را پرواز کند. از آن به بعد هر کس به اندازه لياقتش 
مکتسبات خواهد داشت«. به اين ترتيب هاله اصالت 
و مســئوليت ساخت شــخصيت و هويت زنانه را به 
خــود زنان مي دهــد و آنان را صرفــاً قرباني مظلوم 
موقعيت هاي تحميلي ناشــي از ســتم جنسي يا ستم 

طبقاتي و تفاوت هاي بيولوژيک نمي داند.
 هاله در دوران نه چندان بلند عمر خويش با حضور 
در عرصه هاي گوناگــون جامعه تجارب ذي قيمتي 
اندوخــت که شــناخت خاص و ويــژه اي از جهان 
و روابط انســان ها با خود و ديگــران برايش فراهم 
کرده بود. هاله عاشــق جهان و طبيعــت بود. روح 
شــاعرانه و لطيفي داشت که براي بيان عاشقانه اجزا 
و روابط خود با جهان از آن کمک مي گرفت. اين 
روح چنان به ايمان مذهبي و اخاق آميخته بود که 
جدايي از آن ممکن نمي نمود. ايماني از جنس عقل 
و مبتني بر واقعيات قابل پيش بيني نه پيشگويي هاي 



91
ره 

ما
شـ

 | 9
د 4

ردا
 خ

ت و
ش

به
ردی

 | ا
22

91
ره 

ما
شـ

 | 9
د 4

ردا
 خ

ت و
ش

به
ردی

 | ا
23

مبتنــي بر واگذاري مســئوليت هاي فردي و جمعي 
خود به خدا »فرق ايمان معقول با ايمان غيرعقاني 
اين اســت که ايمــان معقول نتيجــه فعاليت دروني 
انســان در زمينه فکر و احســاس و اطمينان به نتيجه 
نهايي حقيقت است و ايمان نامعقول تسليم و قبول 
چيزي است که به انســان داده مي شود و فرد آن را 
بدون در نظر گرفتن درستي يا نادرستي ا ش حقيقت 

مي پندارد«)اريک فروم،1373: 29-30(. 
انتقــادي و  الهيــات  از  برگرفتــه  ايمانــي  چنيــن 
آزاديبخشــي بود که هاله از کودکــي در دامن آن 
پروريــده و در نوجواني و جواني آرمان هايش را بر 
اساس ارزش هاي آن ساخته و پرداخته بود. آرمان ها 
و ارزش هايي که تا آخر عمر بدان ها پايبند و وفادار 
مانــد. پايبندي هاله به الهيات آزاديبخش که از پدر 
 آموخته بود چنــان بود که بعدهــا از جدي ترين و 
مؤثرتريــن همرهــان و حاميان پدر شــد و تا دم و 
حتــي پس از مرگ هم پدر را تنها نگذاشــت. هاله 
شــخصيتي سرشــار از صداقت و مهرباني و صفاي 
باطــن داشــت. ناممکــن بــود کســي او را ببيند و 
مجــذوب صفاي باطن زاللش نشــود. او هر اندازه 
نســبت به ديگران نرمخو و باگذشــت و آسان گير 
بود، به خود و خودي ها که مي رســيد سخت گير و 
بي گذشت و اغماض مي شــد. شخصيت مسئول و 
منش کمال گراي او هرگز اجازه نداد که به موقعيت 
و مقام پدر و تبار خانوادگي وابســته بماند يا بدان ها 

فخر بفروشد. 
هالــه به مدد همــان عقانيت عملي کــه در فرايند 
تربيــت خانوادگي و تحصيــات در بهترين مراکز 
آموزشــي فراگرفته بود توانســت خود را از زندان 
کليشــه هاي رايــج »زن خرافاتــي«، »زن مظلــوم و 
ضعيفه«، »زن مصرفي« آزاد سازد. شخصيت انساني 
مســتحکم هاله معناي زندگي زنانه اش را تغيير داده 
بود و اين يکي از چالش بر انگيز ترين موقعيت هايي 
اســت که زنان ايران و چه بســا جهــان امروز با آن 
دســت به گريبان هســتند. تغيير معنــاي زنانگي و 
مقاومت در برابر پذيرش کليشــه هايي که تناسبي با 
موقعيت و جايگاه امروزيــن زنان ندارند و زنانگي 
را به درســتي معنا نمي کننــد. زنانگي به معناي عزم 
راســخ و انتخاب اراده گرايانه شــيوه زيست انساني 
مبتني بر پذيرش مسئوليت تغيير وضعيت ناخواسته 
موجــود بــه وضعيت مطلــوب. زنانگي بــه معناي 
پذيرش ريسک زندگي پر چالش براي آگاهي يابي 
و توانمندي و استقال يابي به جاي زنانگي معطوف 
به مهرطلبي و حامي گرايي ســنتي و پذيرش چنين 
تعريف جديدي از زنانگي در برابر کليشه هاي سنتي 
و شناخته شده از زنانگي کار آساني نيست و چه بسا 
زندگي هاي خانوادگي و زناشــويي زنان را درگير 
مسائل و آســيب هاي متعدد کرده است. هاله براي 
آســان تر کردن پذيرش تغييرات مفهومي در رابطه 
با اطرافيان و دوســتان و خانــواده از اخاق مراقبت 
و نرمخويي و بذله گويي و مهرباني بســيار اســتفاده 
مي کرد. در کنار هاله ژرف ترين تغييرات ســاده و 

آسان و ممکن به نظر مي رسيد. 
يادش گرامي و درود و رحمت خداوند بر او باد. ■

»حال و احوال چطــوره؟ از زندگي ات راضي 
هستي يا قانع شده اي، رقص شعله اش پيداست 
يا داري روي شــمعک زندگي مي کني؟ وضع 
آرزوهايــت چطور اســت؟ اصاًل مي رســي به 
آرزوهــاي قديمــي ات فکر کني يــا آرزوي 
جديــدي پيدا کني؟ چند تا از رؤياها را قرباني 
کرده، به چند تــاي ديگر اميدواري؟ پر و بالت 
را آيا کنده اند يا هنــوز مي تواني اوج بگيري؟ 
روزي چند بار يا الاقــل ماهي چند بار يا حتي 
ســالي يک بار مي تواني آيا بــا خودت خلوتي 

خوب داشته باشي؟«
اين ســؤال ها را هاله سحابي ســال 1379 در نامه اي 
برايم فرستاده بود به ديار غريب غربت؛ پس از تقريباً 
بيست ســال دورافتادگي. سؤاالتي معتبر براي امثال 
»مــن« و »ما«ي دورافتــاده و جداافتاده. خصوصيات 
اصلي شــخصيت هاله ســحابي را مي توان البه الي 
هميــن خطوط به دســت آورد: صميمــي، با طنزي 
محصــول تجربيات تلخ، در تنش ميان آرزو و اميد، 
واقعيت گرا و درعين حال آرزومند، در ميانه  رضايت 
و قناعــت و البته يــک ضرورت اصلي: اســتقال. 
از همين رو نوشــتن دربــاره  او کار پيش پاافتاده اي 
نيست. نه فقط به دليل مرگ باشکوهش، که به دليل 
صميميت زندگي اش. نوشتن درباره  هاله سحابي بايد 
آن شــکوه و اين صميمــت را رعايت کند و همين 

شرط دوگانه نوشتن را دشوار مي کند.
امروز که چند ســالي از مــرگ او مي گذرد ديگر 
بسياري او را شــناخته اند، نامش بر سر زبان ها افتاده 
اســت و رســمش دهان به دهــان چرخيــده. مرگ 
تراژيــک براي يــک زندگي مشــروعيتي بــه بار 
نمي آورد و آنچه از هاله سحابي در يادها مانده »هنر 
زندگي کردن« اوســت: زندگي اي کــه او به خوبي 
مي دانســت گاه رقصان اســت همچون شعله و گاه 
شمعکي بيش نيست. زندگي اي که گاه اوج گرفتن 
اســت و گاه بال وپرهاي کنده شــده. گاه اميدواري 
به آرزوهاســت و گاه ديدن قرباني شدن شــان. گاه 
آرزوهايــي اســت قديمي  و اگر نشــد پيدا کردن و 
خلق آرزوهايي جديد. گاه احســاس رضايت است 
و گاه قناعت و بســنده کردن. اين رفت و برگشــت 
ميــان اين موقعيت هــاي دوگانه بود کــه به زندگي 
اجتماعي هاله ســحابي موجوديتي مستقل، به رفتار 
اخاقــي اش خصلتي انســاني، به عمل سياســي اش 
جهتي آزادي خواهانه، به باورهايش وجهي منشوري 

و به سبک زندگي اش پرهيز از افتادن به دام کليشه ها 
مي داد.

او شــبيه نســل خود بود: اميــدوار به تغييــر جامعه، 
ايده آليست، معترض، قادر به فداکاري، ناديده گرفتن 
من بــه نفع ما و بنــا بر همين خصوصيــات در همه  
تجربه هاي اجتماعي و سياســي نوعي از جواني دهه  
پنجاه شرکت داشــت: دانشجوي معترض اخراجي 
دانشــگاه در روزهاي پاياني ســلطنت پهلوي، فعال 
دانشجويي در پاريس پيش از انقاب، فعال در پشت 
جبهه  جنگ، هم سو با جوانان معترض پس از انقاب 
و منتقد قدرت سياســي پس از انقــاب. بااين همه 
در هيچ يــک از دوره هــاي پرتاطــم زندگي اش 
دســت از شــبيه خــود مانــدن برنداشــت؛ از آغاز 
جواني تا ميانســالگي کوتاهش. نه همانند بســياري 
از هم نســلي هايش دســتخوش قبض و بســط هاي 
عقيدتي  شــد، نه گرفتار زيگزاگ هاي سياسي و نه 
بازي خورده  اجماعات. به عبارتي تن نسپرد به مدهاي 
مسلط دوره اي نسل خود و نيز چرخش هاي ناگهاني 
آن نسل. استقالي بلندطبع، صميمي و متواضع او را 

از ديگران ممتاز مي ساخت.
واکنــش  نوعــي  معمــوالً  خاف خوانــي  در 
تحريک آميز و متظاهر وجود دارد، شبيه دهن کجي 
با ادعاي خودويژه پنداري، اما در هاله ســحابي اين 
خاف خواني نشــانه  روحي بود آزاد و پرسشــگر با 
همه  همدلي و تســاهلي که نســبت به ديگران نشان 
مي داد. نــه ذوق زدگي مي ديدي نــه بي اعتنايي، نه 
پيرو مي شــد و کت بسته و نه دشــمن و پرخاشگر. 
نگاهي به يادداشت هاي شخصي او از همان روزهاي 
اول انقــاب - که پس از مرگش توســط خانواده 
به چاپ رســيد- اين اســتقال نظر را تأييد مي کند. 
ماحظاتــش دربــاره  پيــروان گروه هاي سياســي، 
صف بنــدي جبهه هــاي فکري، سياســت بازي هاي 
ترکيب شــده با جاه طلبي هاي اشخاص، شهرت هاي 
کاذب و... مشــاهداتي کامًا ميداني و کلوزآپي از 
ســوي جواني که به واسطه  نســبتش با بزرگي به نام 
سحابي شــاهد فضاهاي مختلف سياسي و فرهنگي 
اســت. از يک سو متعلق است به نســل انقاب و از 
ســوي ديگر در نســبت با خانواده اي که نيم قرن در 
کشــمکش ها و بحران هاي جامعه  ايراني حضوري 
فعال دارد. هاله ســحابي اين موازنه را نگه مي دارد. 
مي خواهد پابه پاي هم نسلي هايش تجربياتي بي واسطه 
کســب کنــد. تجربيــات خانوادگي را به حســاب 
خــودش نمي گذارد بااين همه فاصلــه  انتقادي خود 
را با تيپ بندي هاي رايج هم نســلي هاي خودش نيز 
حفظ مي کند. اين حالت را هم با بزرگان داشت هم 
با هم نســلي هايش. نگاهي با فاصله به آدم ها و زمانه 
که هميشــه با نوعي طنز درآميخته بود مانع از تشابه 

وضع آرزوهايت چطور است؟

سوسن شريعتي
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او مي شــد به اکثريت. هميشــه در برابر بزرگ ترها 
شــيطنتي نه بي احترام فقط به اندازه اي که خودش را 
فرامــوش نکند به خرج مي داد. رفتارش را در زماني 
که هنوز بيســت سالي بيشتر نداشت در نوفل لوشاتو 
به ياد مي آورم. با عالم ديني و سياستمدار، با مجاهد 
و چريــک و ليبرال، مهندس و دکتــر، با نامداران و 
بي نام ونشان ها هميشه منتقد، پرسشگر و درعين حال 
با صميميتي خلع ســاح کننده برخورد مي کرد و باز 
همان نگاه طنزآلود را جابه جا به کار مي برد. سال ها 
پس از انقاب، به دنبال هياهوي کنفرانس برلين در 
يکي از همين نامه ها که پس از بازگشت مهندس به 

ايران برايم نوشته بود همين نگاه موج مي زند:
»فکر صحنه هاي پرغوغاي اينجا نباش که خبرساز 
است و سياست پيشگان کارگرداني اش مي کنند. 
اين ها خودشــان نقششــان را گــم کرده اند و 
دنبال تماشاچي راه افتاده اند و اگر کسي نبيند، 
کســي هورا نکشد، کســي قضاوت نکند... پوچ 

مي شوند«)اکتبر 79-2000(
در اين نقد و طنز هيچ تحقيري البته وجود نداشــت. 
در تفاوت طنز و تمســخر گفته مي شــود طنز توان 
خنديدن اســت به خود و تمسخر خنديدن است به 
ديگري. در هاله سحابي خنديدن هميشه با خنديدن 
به خود شروع مي شد. براي تعريف لطيفه ها هميشه با 
»يک روز، يک ملي مذهبي...« شروع مي کرد. همه  
جوک هاي قوميتي را با همين پيشوند تعميم مي داد 

به خودي ها. در همان نامه ها نوشته بود:
»معلوم نيست چه نقشــي را تقدير براي ما رقم 
زده اســت و کجا پرتمان نموده است؟ در اين 
صحنه ها نقــش اول را ما اگــر بخواهيم، به ما 
مي دهند. گاهي هم خود ترجيح مي دهيم نقش 
سياه لشــکر داشته باشــيم که خيلي فکر و ابتکار 
الزم ندارد... خيلي ها هستند، عده ي زيادي از 
آدم ها، همان ها که آرمان هاي بلندي هم دارند، 
همان ها که شور و شــوق مبارزه هم دارند و به 
بخور و نمير و بخــر و مصرف کن زندگي قانع 
نمي شوند، به زرق و برق و ابهت صحنه  بازي شان 
بيشــتر فکر مي کنند تا نقش اولي خودشــان!... 
صحنه  بازي مــن هم چارديــواري خانه و دو 

کودک و نوجواني که نيازمند پرستاري اند...«
هرگز کسي را نمي آزرد. حتي براي اينکه  آدم ها را با 
خودشان به رودربايستي بيندازد، هندوانه مي گذاشت 
زير بغلشان و بر نقاط قوتشان تکيه مي کرد، بااين همه 
اگر خودشــان را زيادي جدي مي گرفتند راهي پيدا 

مي کرد براي بر جاي خود نشاندنشان: »طرف خيلي 
دانشمند است«! به طنز برايم نوشته بود:

»تابه حال در جمع چند تا دانشمند که دور هم 
نشســته و گپ مي زنند بوده اي؟« طنز کرده بود 
يکي از آقاياني را که به قول خودش از دانشــمندان 
بــوده و بااين همه زنش را »با کنتــرل از راه دور 
خاموش و روشــن مي کند و کانالش را عوض 
مي کند. تازه دانشــمندهايمان اين اند، واي به 

بقيه.«
در محفلــي که او ميزبانش بود بــا يکي از ميهمانان 
بحثمان بــاال گرفت. مــن تندي کردم و اي بســا با 
لحنــي تحقيرآميز بحث را پيش بردم. يک خودي - 
غيرخودي اي در کارم بــود. فرداي آن روز، نامه اي 
برايم فرســتاد و شــماتت کــرد و متلــک گفت با 
اين مضمون: »تــو که اين قدر دانشــمندي چرا؟« و 
منظورش اين بود که اين دانش ات به کار گفت وگو 
نمي آيــد. فقط با او بــود کــه آدم از اصول گرايي 
خود شــرمنده مي شد. با او تســاهل از ارزش گرايي 
خشک و بي اغماض، اخاقي تر به نظر مي آمد. فقط 
در محضر او بود که نشســتن بــا تيپ ها و جبهه هاي 
متنوع فرهنگي و سياســي، سيّاسي و مصلحت بازي 
و زد و بســت تلقي نمي شد. چنان محکم تکيه داده 
بود به ارزش هاي انساني و اخاقي که کوچک ترين 
شائبه اي براي ســوءتفاهم )مثًا سازش کاري( باقي 

نمي گذاشت.
در محافلــي که ترتيــب مي داد هميشــه يک اصل 
را رعايــت مي کرد: کنار هم  نشــاندن آدم هايي که 
عادت به کنار هم نشســتن ندارند. مشکل جامعه  ما 
را نوعي ملوک الطوايفي فرهنگي مي دانست و با اين 
ميزباني کردن ها مي خواست مخاطبش را عادت دهد 
به امر متفاوت. تشخيص داده بود که هر طايفه اي با 
شــبيه خود مي نشــيند و برمي خيزد و گرايش به اين 
دارد که حقيقت خــود را به کل اجتماع رنگارنگ 
تعميــم دهد. خــودي و غيرخــودي را روبروي هم 
مي نشاند تا عادت کنند به يکديگر و البته نه به قصد 
فراموشــي وجوه تفاوت بلکه براي ارتقاي فرهنگ 
گفت وگــو. همکاســي هاي ژاندارکــي اش به ياد 
مي آورند که در ديدارهاي گهگاهي شــان مي رفت 
نمازش را بخواند و دوســتان عقيدتي اش مي گويند 
چگونه بي رودربايســتي از فضاي جدي، خشــک 
و عــرف پرهيزکارانه  مجلس، بــا صراحت لهجه و 
آميخته به طنز خود تا دم دماي خطوط قرمز مي رفته 

است.
در پژوهش هاي قرآني اش نيز همين روش را داشت. 
در نشســت هاي خصوصي کانون حقوق بشــر که 
موضوع نســبت دين و حقوق بشــر بود، نوبت به او 
که رســيد پيش از هر چيــز روش پيش بردن بحثش 
درخشــان بود. موضــوع جايــگاه زن در قرآن بود. 
مستند و دقيق تر از منتقدان، متن را به پرسش گرفت. 
چنان پيش رفت که بسياري از نوانديشان ديني حاضر 
در مجلس مي ديدي که جابه جا مي شوند. از خودم 
مي پرسيدم چگونه ممکن است بحث را جمع کند. 
بسيار متمرکز و متديک همان مسيري را که در نقد 
متن رفته بود، گام به گام برگشت و پاسخ هايي دقيق و 
مجاب کننده براي همه آناني که در پي اعاده حيثيت 
از بشر و حقوق برابر آن ها بودند عرضه کرد. مقصود 
اينکه  حتــي در دفاع هاي عقيدتــي اش اول ازهمه با 
لحاظ کردن ديــدگاه مخالفان آغاز مي کرد. اين تن 

نسپردن به کليشه ها و ســرباززدن از تيپ شدن را در 
همه وجوه و جلوه هاي زندگي اش مي شــد تعقيب 
کرد: زبان، تفکر، پوشــش، زيبايي شناســي، سبک 

زندگي.
صميميت شــخصيت او در زبانش بيشــتر از همه جا 
پيدا بود. سربه ســر آدم ها که هيچ، سربه سر کلمات 
هم مي گذاشــت. کلمات جدي را در موقعيت هاي 
کميــک اســتفاده مي کــرد و برعکــس کلمــات 
دردسترس را براي پرســش هاي فلسفي- وجودي. 
تابه حال ديده ايد حال و احوال پرســي از آرزوها را: 
»احوال آرزوهايت چطور اســت؟« هرگز نديدم که 
براي پيشــبرد حرفش بخواهد متوســل شود به زبان 
مرعوب کننده  تخصصي يا با رفرنس دادن به بزرگي 
بخواهد مشــروعيتي دســت وپا کند براي ســخنش 
اگرچه هميشه خود را وامدار کساني مي دانست که 
به او آموخته انــد. )دکتر ملکي به خاطر کاس هاي 
قرآنــش، مهنــدس عبدالعلي بــازرگان بــه خاطر 
تفسيرهايش، مهندس ميثمي که بار ديگر با دفترش 
در ميــدان توحيد پــاي او را پس از ســال هاي انزوا 

کشانده بود به فعاليت هاي فرهنگي و...(
در پوشــش نيز همين پرهيز از تيپ شــدن را مي شد 
ديــد. چه وقتــي »تيپ-ايده آل« شــده بود چريک 
»تريپ-ايــده آل« مي گفتنــد  و چــه هنگامي کــه 
روشــنفکري اســت. )يک روز شيک پوشــي پيشه 
مي کرده، فردايش انگشــتانش را حنا مي بسته و روز 
ديگر ســنجاق مي زده به بال هاي روسري اش، شبيه 
ننه ســرما(! يکي از چهره هاي برجسته  فعالين حقوق 
زنان بود اما اينجا نيز نمي شــد او را کليشــه کرد. در 
بســياري از فعاليت هــاي مدني دهه  هشــتاد حضور 
داشــت )مادران صلح، زنان و اعتراضات انتخاباتي، 
دو بــار حبس...( اما پرچم داري نمي کرد. نه پشــت 
بلندگوها کســي او را ديد، نه البه الي روزنامه ها، نه 
بر ســردر مجات. فقط يک بار با هــزاران تهديد و 
التماس و شانتاژ و تشر توانستم قانعش کنم که بيايد 
پشت تريبون حسينيه ارشاد و در سي ويکمين سالگرد 
شــريعتي که اختصاص داشــت به »نگاه شريعتي به 
مســئله  زنان« همان پژوهش هــاي قرآني اش را براي 
مخاطبان بازگو کند. پشــت تريبون چنان مسلط، با 
آرامش و طمأنينه سخنش را پيش برد که بر صورت 
مهندس سحابي که در رديف اول نشسته بود، لبخند 
رضايت نشــاند. به شــوخي مي گفت: »مي خواهي 
مرا دانشــمند کني؟« آدم را از دانشمند بودن بيزار 

مي کرد اين دخترک.
ساده زيســتي برايش انتخابي اخاقي و اعتقادي بود 
و نــه يک هوس ايــام جواني و يا ادا اطــوار دوران 
انقابي گــري. بااين همــه در همين زيســت ســاده 
چيــزي از فانتزي و خود-ويژگــي را وارد مي کرد. 
در خانــه داري اش، در نــوع مــادري کردنــش، در 
دکوراســيون خانــه اش... روي ديوارهــاي خانــه  
ســاده اش مي ديدي پريزهــاي برقي را که نقاشــي 
شــده تا دســته گل هاي بهاري را تداعي کنند. حتي 
در اوراق بازجويــي اش - بــه نقــل از همســرش، 
مهندس شامخي- نقاشــي روي صفحات ترسناک 
را رهــا نکرده بود. در محافلي کــه برگزار مي کرد 
و بحث هاي فکــري و عقيدتي و سياســي در آنجا 
به راه بود، در پايان هميشــه يک قوطي مربا پيچيده 
در پارچه اي گل دار  را با ميهمــان راهي مي کرد. از 
اينکه محدود بماند در نقش زن خانه دار البته راضي 



91
ره 

ما
شـ

 | 9
د 4

ردا
 خ

ت و
ش

به
ردی

 | ا
24

91
ره 

ما
شـ

 | 9
د 4

ردا
 خ

ت و
ش

به
ردی

 | ا
25

نبود و هميشه گريزگاه هايي پيدا مي کرد اما استعداد 
درخشــاني داشت در بدل ساختن تهديد به فرصت، 
محدوديت بــه امکان. مصــداق آن جمله  معروف: 
»وقتي آنچه را دوست مي داري نداري آنچه را 

که داري دوست بدار.«
همان سال ها در نامه اي باز نوشته بود:

»وقتي يحيي کوچــک بود ما در کرج زندگي 
مي کرديم و باغچه  کوچکي و مرغ و خروسي و 
حوضي و علفي داشتيم. يک روز ناهار مامانت و 
خانم هاي دوست و مادر من و... منزل ما بودند. 
ســر ميز نهار که بوديم باب صحبت گرم بود و 
پوران خانم در همان حال ليموترش هايي را که 
دور غذا باقي مانده بود مي فشــرد و به دست ها 
و صورت خود مي کشيد و ماســاژ مي داد. بعد 
هلويــي را که پوســت کنده بود پوســتش را 
همان طور روي دست و صورت کشيد! پرسيدند 
چرا اين کار را مي کني. گفت که همه  ميوه ها 
به خصــوص ليموترش، خيار و هلو، پوســت را 
تقويــت مي کنند. بعد همه ديديــم که چقدر 
صورتش شــفاف و سفيد شــد و لحظه اي بعد 
همه مان ليموترشي دست گرفته بوديم و روي 
پوست مي کشيديم و شوق سفيدي و شفافي در 

همه مان زنده شد!«
هاله ســحابي همين اســت. هميني که البه الي اين 
خطــوط مي تــوان حــدس زد. تا آخريــن لحظات 
زندگــي اش همين بود. ســاعاتي پيــش از مرگش 
در آن صبحــگاه مــرگ پــدر، باز همين بــود. در 
حياطــي که پيکر پدرش را در ميانه گذاشــته بودند 
تا تــدارکات دفن صــورت گيرد، هاله ســحابي را 
مي ديدي که به خود فرصت ســوگواري نمي دهد. 
)حتي لباس هايش را مشــکي نکرده بود( دقايقي بر 
ســر جنازه ي پدر مي رفت، دعايــي مي خواند، بلند 
مي شد تا ازراه رســيده اي را تســلي دهد. گوشه اي 
مي رفت تا با تلفن شــرح ماجراي مرگ مهندس را 
گزارش کند. ســر راه تذکر مي داد که غذا و نوشابه 
ببرند براي مأموران حراست که مجبور بودند دم در 
بايستند و اوضاع را کنترل کنند. وسط راه باز آخرين 
جوکش را برايم تعريف کرد )همين جور که داشت 
اشک هايش را جمع وجور مي کرد( با همان مضموِن 
»يک روز يــک ملي مذهبي...«. ســروکله مي زد - 
بســيار قاطعانه- با مأموران وزارت اطاعات بر ســر 
زمان دفن پدر: »امروز نه! فردا«؛ باز برمي گشــت بر 
ســر جنازه  پدر و همين طور پرسه زد تا صبح؛ همان 
صبحي که در يک لحظه  موعود مثل اينکه فراموش 
کرد آن هالــه  متواضع ســاده روي لطيــف مهربان 
پرتساهل پراغماض و صلح مطلق را؛ همه خشم شد 
و اعتراض و قاطعيت، چشــم در چشم و تن به تن و... 

افتاد.
اين جزئيــات را گفتم تا کلي نگفته باشــم در باب 
آن زندگي اي که پازلــي بود از اين قطعات. از هاله 
ســحابي نمي توان الگوســازي کرد. او يک استيل 
بود. تيپ نبود، شخصيت بود. نه فرشته، نه قديسه، نه 
قهرمان؛ موجودي بود در دســترس و به همان اندازه 
تکرارناپذير. در عصر مرگ قهرمان، هاله ســحابي 
اعتمادبرانگيز است. ما ديگر جوان مرگي اش را به رو 
نمي آوريم، ما از اين به بعد فقط زندگي اش را به ياد 

خواهيم آورد و البته آرزوهاي مان را!■

جاودانگي در سکوت

طاهره ساالري

از ميان مردم اندک هســتند کســاني کــه در طول 
زندگي خود دچار تناقض هاي چشمگير، چپ روي 
و راســت روي، از اين شــاخه به آن شــاخه پريدن 
و... نمي شــوند. هاله ســحابي از آن دســته اندک 
اســت. ظرفيت باالي انســاني، ثبات شــخصيت و 
روش و منــش ماندگار و محکــم او را مي توان از 
بيــن خطوط خاطراتش دريافــت. دختر جواني که 
در تهران و در فضايي نســبتاً مرفه زيسته، با عشق و 
عاقه اي وصف ناشــدني مي کوشد تا به جبهه برود 
و در ســختي هاي جنگ قدمي بردارد. اين را عامل 
خودسازي و تعالي مي داند و از خداوند مي خواهد 
زمينه اين رشد را براي او فراهم کند. اصرار مي کند 
از هــر دري رانده مي شــود به در ديگــر مي کوبد. 
در مناطــق جنگي به داليــل مختلف و به خصوص 
به خاطر مســائل سياســي جاري با آنــان بدرفتاري 
مي شود. هر يک از برخوردها مي تواند دلسردکننده 
باشــد، ولي او و دوستانش هدفي را که به خاطر آن 
خود را به خطر انداخته اند چنان متعالي مي بينند که 
از اين برخوردها دلسرد نمي شوند و ادامه مي دهند و 
در اين مســير با مردم محرومي که در مناطق جنگي 

در شــرايط ســخت زندگي مي کنند به راحتي انس 
مي گيرند، از خدمت به آنان لذت مي برند و در اين 
راه از هر اقدامي استقبال مي کنند؛ تميزکردن شپش 
ســر بچه ها يا تأمين ساده ترين و ناراحت کننده ترين 
خدمــات در بيمارســتان، در محيطي که برايشــان 
تنش هــاي مضاعــف به وجود مي آيــد و درنهايت 
آرامش يافتن و شادبودن به خاطر خدمت و جهادي 

که انجام مي دهند.
خاطرات  از اردوگاه ها که از دســت نوشــته هايش 
استخراج شده بســيار خواندني است. اين خاطرات 
مربوط به آذر سال 1359 تا مهر 1360 است و نشان 
مي دهد که صرفاً به قصد خدمت به جنگ زدگان با 
تمام مشــکات کنار آمــده و نامايمات را به جان 
خريده و حرکت به ســوي جبهه را اولويت زندگي 
خــود قــرار داده اســت. کار ســخت در اردوگاه 
جنگ زدگان به قول خودش از شپش کشــي گرفته 
تا راه اندازي کتابخانه و کتاب خواني و درس دادن به 
دانش آموزان، از او فردي مسئول ساخته است. هاله 
در اين راه منيت ها و سخنان تند و کنايه ها را تحمل 
کرده و با سکوت سپري کرده است. او نمي خواست 
با ايجاد درگيري ها و کشمکش هاي سياسي، مردم 
بي گناه قرباني شوند. تشنگي، عرق ريختن و ضعف 

نگاهي اجمالي به منش هاله سحابي
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در گرمــاي تابســتاني جنوب، بــري او لذت بخش 
بــود. چنان که اموري مانند آمارگيري، زدن داروي 
شپش، تزريقات و پانسمان و حتي در شيفت شب، 
کاس گلدوزي و در آخــر کار روزانه جاروزدن 
مکان و کتاب خواني، خسته اش نمي کرد. بااين همه 
دائمــاً از خدا طلب مي کرد کــه ناخالصي در نيت 
نداشــته باشــد و دعايش اين بود کــه خدايا کاري 
کن کــه همه کارهايمان به خاطر تو باشــد. تهمت 
و برچســب ضدانقاب، زندگي در گرماي سوزان 
بدون کولر و يخ و غذاي مناسب و کار مستمر باعث 
نشــد که او راحتي و آسايش را ترجيح دهد و تمام 
سختي هاي راه را براي خود بسان شب قدر ارزيابي 
کــرده بود. ماه رمضان را در هواي گرم و شــرجي 
مناطــق جنوب گذرانــد و فکر شــهادت او را رها 
نمي کــرد. در مراکز اعزام بــه جبهه و فرمانداري ها 
با پرســش هايي در مورد مواضع پدر روبرو مي شد، 
بااين حال مي نويســد که معتقد به دروغ حتي از نوع 
مصلحتي آن هم نيســت. معموالً  پس از کار روزانه 
به ارزيابي امور و انتقاد از خود مي پرداخت که به او 
کمک مي  کرد تا به گمان خود ضعف هايش را رو 

به اصاح ببرد.
در آن سال هاي پرتاطم اوليه انقاب و در زمانه اي 
که واژگانــي مانند »صلح و مــدارا«، »گفت وگو«، 
»پرهيز از خشونت«، »احترام به دگرانديشي«، »اعتدال 
و ميانه روي« و... غريب مي نمود، هاله به آنها تأکيد 
مي کرد و نهايت تاشش اين بود تا در آن مسير گام 
بردارد. درســت به همين دليل است که با گذر ايام 
از اين طرف بام به آن طرف بام نيفتاد و مشي و منش 

خــود را رها نکرد و در همان مســير دائماً پخته تر و 
آبديده تر شــد. عقــده، کينه و حســد در وجودش 
جايي نداشــت و پيش از همه با خــود صادق بود. 
از همان ابتداي جوانــي ضمن پيگيري فعاليت هاي 
فکري ـ سياسي ـ اجتماعي، هنر را هم ارج مي نهاد. 
به ســليقه مردم دور و بر خود احترام مي گذاشــت. 
حتي به مخاطب موسيقي »کوچه بازاري«، از موضع 
بــاال آنان را تحقير نمي کرد. در شــکل و پوشــش 
ظاهــري و فردي هم همين گونه بود، هرگز از اصل 
خويــش نيفتــاد. در ســکوت، آرام و بي ادعا پيش 

مي رفت.
هاله ســحابي در طول عمر کوتاهش، ساده اما پربار 
زندگــي کرد، او هرگــز اجازه نداد کــه امکانات 
رفاهــي پيرامونــش او را از غم تهيدســتان برهاند. 
ازاين رو همــواره به کمترين قناعت کرد. آزادي را 
پاس مي داشت و در اين راه از عمق باورهاي مردمي 
در ساده ترين شــکلش الهام مي گرفت و در همين 
ارتبــاط بود که دين پژوهي و ساده زيســتي اش معنا 

پيدا مي کرد.
او براي دســتيابي به اهداف انســاني خــود از هيچ 
هزينه اي دريغ نداشت. ترس را در هيچ قالبي پذيرا 
نبود. تهديدها، کتک ها، ناســزاها و بازداشــت ها و 
زندان ها او را درراهي که گام نهاده بود سست نکرد 
و تاآخرين نفس در راه ر هايي مردم از قيد فقر مادي 

و معنوي تاش کرد.
سوسن شريعتي در مقاله اي پس از پرواز او به حق و 
به زيبايي مي گويد: »در رفتارش نه رقابتي با ديگري 
مي ديدي و نه مسابقه اي با زمان. بي اعتنايي قديسين 

را داشــت به دنيا و رندي عرفا. بــه جبهه اش وفادار 
بود، امــا به آن ســوي جبهه ها هم نظر داشــت. اين 
دخترک با آن دنياي فراخي که ايمان برايش فراهم 
کرده بود نه شــرقي مي شناخت و نه غربي، نه چپ، 

نه راست، انسان را رعايت مي کرد.«
هاله با قرآن انس و الفت فراواني داشــت که نه تنها 
تــاوت روزانه آيات و تفکــر درباره آنها که براي 
هر تصميم تازه يا هر حرکت خود به قرآن تمسک 
مي جست و به دنبال تبيين آن با آيات قرآن بود. هاله 
در دست نوشته هايش به کرات آورده است که براي 
رســيدن به وضعيت بهتر دست به دامن خداشدن را 

برگزيده است.
وقتي مسئوليت او و دوســتانش در اردوگاه با يک 
نامه به دليل نامفهوم رعايت نکردن مقررات، ســلب 
مي شود، تفألي به قرآن مي زند و آياتي از سوره هود 
آرامش مي کنــد که آن آيه دعوت به صبر کرده و 
مي فرمايــد خدا اجر نيکوکاران را مي دهد. به عاوه 
کار روي نهج الباغــه و شــناخت مثنــوي هــم از 
عاقه هاي او بود و به طور منظم به آنها مي پرداخت. 
به گفته خودش تمــام آن دوندگي ها براي اين بود 
که تغييــري کيفي در او به وجود بيايد و تأثير آن را 

در حرکتش در جامعه ببيند.
هاله بر تقوا بسيار تأکيد مي کرد چنان  که مي نويسد 
راه باريکــي که راه خدا با آن بــه انحراف مي رود 
و دچــار شــرک مي شــود ماننــد قدرت طلبــي و 
شــهرت طلبي و حســادت يــا قضــاوت در مــورد 
ديگران، ريزه کاري هايي است که در بين ما وجود 

دارد و بايد رعايت شود.
هاله با افتخار در مورد مادرش نيز سخن گفته است. 
او روحيــه مــادر )زري( را حيرت انگيــز و ايده آل 
توصيف مي کند،  زيرا مســائل را با توکل به خدا و 

هدف درست حل مي کند و بسيار با ايمان است.
هالــه در رويارويــي با ســنگر رزمنــدگان و با ياد 
شــهيداني که خون پاکشــان بر زمين ريخته است 
مي نويســد: »خدايا رســيدن به مرز شهادت چقدر 
سخت اســت« و مي افزايد: »حقيقتاً که تو هرکسي 
را به اين پايه نمي رســاني، پس مــن چه بايد بکنم، 
چــه کاري بکنم و از چه چيزها بگــذرم تا به اينجا 

برسم؟...«
هاله پيش از ســفر به جبهه وصيت نامه اش را تنظيم 
کرده و در بخشــي از آن مي  نويسد: »خدايا ترس و 
بزدلي را از من دور ســاز، جانم را در پيشــم ناچيز 
بگردان، شــهامت و صداقت بــه روحم عطا کن و 

استقامت را بر اين قلب بيقرارم ببخش.«■

لطف اهلل ميثمي- نشريه چشم انداز ايران

درگذشت مادر گراميتان را تسليت مي گوييم و از خداوند منان براي آن مرحومه 
علو درجات و براي شما و خانواده محترم صبر مسئلت داريم.

حجت االسالم والمسلمين سيد محمد خاتمي و دکترمحمدرضا خاتمي



91
ره 

ما
شـ

 | 9
د 4

ردا
 خ

ت و
ش

به
ردی

 | ا
26

91
ره 

ما
شـ

 | 9
د 4

ردا
 خ

ت و
ش

به
ردی

 | ا
27

لطف اهلل ميثمي- نشريه چشم انداز ايران



91
ره 

ما
شـ

 | 9
د 4

ردا
 خ

ت و
ش

به
ردی

 | ا
28

کرد کــه اين هــا قانون گرايي، حق شــهروندي و 
صنــدوق رأي را قبــول کردنــد و اسامشــان در 

سازو کارهاي دموکراتيک مطرح است.
روشــن و واضــح اســت کــه رابطه آل ســعود با 
صندوق رأي، قانونگرايي و حق شهروندي، مانند 
رابطه جن و بسم اهلل اســت و چنين ايده اي آن هم 
از طرف اهل سنت موجب فروپاشي نظام ملوکي و 
قبيلگي عربســتان مي گردد. حمايت امريکا از بهار 
عربي و بيداري انساني در تونس و مصر، بحرين و 
يمن، موجبات خشــم هم زماِن اسرائيل و آل سعود 
و شــيوخ خليج فارس را فراهــم آورد. تا آنجا که 
بحرين توســط نيروهاي مســلح عربستان، اشغال و 
جنبش مصري ها بــا کودتاي بي رحمانه السيســي 
و بــا حمايت عربســتان به بي رحمانه ترين شــکل 
ممکن، ســرکوب شــد. آل ســعود در ضد حمله 
خــود به بهار عربي در ســوريه و ليبــي، معترضان 
را به کمک انگليس و فرانســه و بعــداً امريکا، به 
شــکل بي سابقه اي مســلح کرد و حرکت را از فاز 
دموکراتيک به فاز مسلحانه و فرقه اي- طايفه اي- 
مذهبــي، تبديل کرد، درحالي کــه منتقدان اصيل، 

سه ويژگي بارز داشتند:
1.»نه« به دخالت خارجــي؛ 2. »نه« به فرقه مندي و 
طايفه گرايــي و 3. »نه« به درگيري هاي مســلحانه 
داخلــي. بدين ســان بــود که ليبــي و ســوريه به 
ويرانه اي تبديل شــد. يادمان باشد که نئوکان ها يا 
محافظه کاران جديد امريکا که راســت افراطي يا 
وحشي امريکا را تشکيل مي دهند، خواهان جنگ 
با سوريه و سرنگوني بشــار اسد بودند، ولي اوباما 
براي اولين بار در تاريخ رياست جمهوري امريکا، 
تصميم گيــري درباره جنگ را بــه ملت و کنگره 
امريکا واگذار کرد که جــا دارد در اينجا به نقطه 
عطفي در ملت امريکا اشــاره کنيم. بدين معنا که 
مردم امريکا بر اين باور شــده اند که در دويســت 
سال گذشته، جنگ هايي داشته اند که وطن پرستانه 
نبــوده و آخريــن آنهــا، جنــگ عراق اســت که 
فاجعه اي بيــش نبــود و همچنين بعــدازآن، ليبي 
امروز به ويرانه اي تبديل شــده اســت که به دست 

تروريست ها و قبايل افتاد.
در پــي هميــن تحــول بــود کــه در نظرخواهي 
نيويورک تايمز–که در حقيقت براي نظرسازي به 
نفع جنگ بود- همه به جنگ، پاســخ منفي دادند. 
راســت گرايان افراطي از اين روحيه مردم امريکا 

برژينســکي در سال 2001 مطرح کرده بود، همين 
حزب عدالت و توســعه ترکيه باشد. برژينسکي با 
حمله امريکا به عراق مخالف بود و خانم آلبرايت 
نيز بــه ژنرال هاي امريکا توصيــه مي کرد که نبايد 
حزب عدالت و توســعه را تحت فشــار قرار دهند 

که در جنگ عراق شرکت کند.
بايــد توجه داشــت که امثــال اوباما از شــاگردان 
سياســي - راهبردي برژينسکي به حساب مي آيند. 
اوباما در همين راستا در انتخابات رياست جمهوري 
امريکا در ســال 2008 حتي در کنگره يهود اعام 
داشــت که حمله امريکا به عــراق، فاجعه اي بيش 
نبــود و ايــن درحالــي بود کــه نتانياهو، شــلدون 
آدلســون و نئوکان هــاي امريــکا، محرک جنگ 
عراق بودنــد. بااين حال اوبامــا در انتخابات، رأي 
چشــمگير ملت امريــکا را به دنبال خود داشــت. 
اوباما در راســتاي رهنمودهاي برژينسکي بود که 
در ابتداي رياســت جمهوري اش به آنکارا و قاهره 
سفر و در پارلمان ترکيه و دانشگاه قاهره سخنراني 
کرد و اســام ميانــه رو و دموکراتيک را تشــريح 
کرده و با اســتناد به آيه 32 سوره مائده،1 استدالل 

کرد اسام مخالف تروريسم است.
چنــد ســال بعد کــه جان کــري به ديــدن ملک 
عبداهلل پادشــاه ســعودي رفته بود، ملک عبداهلل به 
او اعتراض کرد که چرا امريکا از اخوان المسلمين 
مصر حمايت مي کند و موجب ســرنگوني حسني 
مبارک شــده اســت. جان کري به پادشاه توضيح 
داده بود که ما امريکايي ها از ســال 1990 با جناح 
ميانــه رو اخوان المســلمين مصر ارتباط داشــتيم و 
اين ها معتدل هســتند و مي توانند به طور طبيعي در 
برابــر تکفيري ها و تروريســت ها مقاومت کرده و 
آلترناتيو جديدي را بگشــايند. جــان کري تأکيد 

به نظر مي رسد مي توان براي هر حرکت توحيدي 
از سه مؤلفه نام برد: نخست اينکه، نيروهاي موحد 
را تقويت کند؛ دوم اينکه، طرف مقابل را تضعيف 
يا تضادهاي آن را تشديد کند؛ سوم اينکه نيروهاي 

بينابيني را جذب کند.
در اين گزارش، سعي داريم براساس اين محورها، 
پروسه تعامل ايران با اعضاي دائمي شوراي امنيت 
به اضافه دولت آلمان را بررســي کرده و پروســه 

مذاکرات را دنبال کنيم.
در ابتدا اجمــاالً به تحوالت درون امريکا اشــاره 
مي شود. در ســال 2001 زبيگنيو برژينسکي کتابي 
به نام »انتخاب؛ رهبري جهان يا سلطه بر جهان« را 
نوشــت که در سال 83 به فارســي برگردانده شد. 
برژينسکي در اين کتاب به نکته مهمي اشاره کرده 
و بدين مضمون مي گويد که عامه مسلمانان جهان، 
غربي ها را کافر مي پندارند و غرب نيز مسلمانان را 
تروريســت قلمداد مي کند. بعد از بيان اين گزاره، 
نتيجه مي گيرد که اين معادله نه به نفع دنياي غرب 
اســت و نه به نفع دنياي اســام. وي راه برون رفت 
را اســامي ميانــه رو مي داند و بر اين باور اســت 
که اســامي کــه در ســاز و کارهاي دموکراتيک 
و قابل پيش بينــي باشــد، مي توانــد موردحمايــت 
امريــکا و غرب قرار گيرد. به نظر مي رســد ســير 
مبارزات، مقاومت ها و تحوالت دنياي اســام در 
برابر ســرکوب هايي که غربي ها نسبت به آنها روا 
داشته اند، استعمار غرب را به اين نتيجه رسانده که 
بعــد از جنگ هاي صليبي، رويارويي با اســام را 
خاتمه داده و نسبت به نوعي از اسام تمکين کند.

عاوه بر برژينســکي، خانم آلبرايت، وزير خارجه 
اســبق امريکا، در پي انتخابات ترکيــه و پيروزي 
حــزب عدالت و توســعه، که خود را مســلمان و 
دموکرات مي دانســتند، گفت شــصت سال طول 
کشيد تا مسيحيت در ســاز و کارهاي دموکراتيک 
مطرح شــد و احزابي به نام دموکرات مســيحي در 
اروپــا شــکل گرفتنــد و از اين طريق، مســيحيت 
گذشــته،  در  درحالي کــه  شــد.  قابل پيش بينــي 
ديدگاه هاي مختلف و بعضاً متضاد درون مسيحيت 
وجود داشــت کــه قابــل پيش بينــي نبودند. وي 
نتيجه گيري مي کند که بايد حزب عدالت و توسعه 
را تأييد کرد؛ چراکه اســام را در ســازوکارهاي 

دموکراتيک مطرح کرده است.
به نظر مي رســد يکي از مصاديق اسام ميانه رو که 

زمينه هاي راهبردي نشست لوزان

 به نظر مي رسد سير مبارزات، 
مقاومت ها و تحوالت دنياي اسالم 
در برابر سرکوب هايي که غربي ها 

نسبت به آنها روا داشته اند، استعمار 
غرب را به اين نتيجه رسانده که 

بعد از جنگ هاي صليبي، رويارويي 
با اسالم را خاتمه داده و نسبت 
به نوعي از اسالم تمکين كند



91
ره 

ما
شـ

 | 9
د 4

ردا
 خ

ت و
ش

به
ردی

 | ا
28

91
ره 

ما
شـ

 | 9
د 4

ردا
 خ

ت و
ش

به
ردی

 | ا
29

در امريــکا به ســخنراني هيتلــر در پارلمان آلمان 
شــبيه بود. آونري معتقد اســت که دشمني امريکا 
با داعش، بيش از دشــمني امريکا با ايران اســت، 
همچنين دشــمني ايران با داعش، بيش از دشمني 
ايران با آمريکاست و دشمني داعش با ايران، بيش 
از دشمني داعش با امريکاست. بنابراين نتيجه اين 
ســه گزاره چنين مي شــود که به طور طبيعي يک 
اتحاد نســبي راهبردي بين ايــران و امريکا وجود 
دارد. نتانياهو در کشــور ســکوالر امريکا با قانون 
 اساســي ســکوالر و در مجلــس آن، به شــدت از 
قوميــت و بنيادگرايي يهود، دفاع کرد درحالي که 
نتانياهــو در کنگره از کتاب اســتر دفــاع کرد. در 
همان کتاب، اشــاره شــده اســت کــه در نهايت، 
يهودي ها مردم ايران را نسل کشــي خواهند کرد. 
توماس فريدمن، ســرمقاله نويس نيويورک تايمز، 
نوشــت ســخنراني ضدايراني نتانياهــو در کنگره 
امريکا، با قلمداد کردن همه ايران به عنوان دشــمن 
جهان، در جهت متحد کــردن دولت و ملت ايران 
بود. اين درحالي اســت که غرب تاش کرده بود 
دولــت و ملت ايــران را از هم جدا کنــد. به قول 
توماس فريدمن، ســخنراني نتانياهــو رابطه امريکا 
را با نخســت وزير اســرائيل تيره کرد. به طوري که 
بخش بزرگــي از جامعــه امريکا بــراي اولين بار 
روياروي اســرائيل قرار گرفتند. اين درحالي است 
که نقد اسرائيل در رســانه هاي امريکا، غيرممکن 
بود. مي توان گفت که نهضت بزرگ نقد اسرائيل 

در امريکا به وجود آمده است.
اوباما گفت که سخنراني او نکته جديدي نداشت 
و آلترناتيــوي را هم مطرح نکرد. منظور اوباما اين 
بود که يــا بايد با ايران جنگيد و تأسيســات اتمي 
را بمباران کرد که نتيجه آن تنها تأخير يک ســاله 
فنّاوري اتمي خواهد بود و يا اينکه بايد گفت وگو 
کرد. بدين ســان ملت ضد جنگ امريــکا را عليه 
اظهارات نتانياهو بســيج کرد. اوباما تلويحاً به ملت 
امريکا گفت که اين ها آلترناتيوي جز جنگ ارائه 
نمي دهنــد. درحالي که درمورد ســوريه نيز ديديم 
حتي کنگره به رهبري نئوکان ها نيز حاضر نيســت 
مسئوليت جنگ با سوريه را بپذيرد. جنگ با ايران 
کــه جاي خود دارد. ســخنراني نتانياهو در کنگره 
امريــکا، افول او و اســرائيل را در افــکار عمومي 
امريــکا و جهانيــان به دنبال داشــت و حتي درون 
اســرائيل با دعــوت يوني آونري، تظاهرات ســي 

هزارنفره اي عليه سخنراني نتانياهو به راه افتاد.
حال اين ســؤال مطرح مي شــود که چــرا نتانياهو 

ســاح کشتارجمعي- و با شــعار خلع ساح اتمي 
خاورميانــه، گام بزرگــي برداشــتند و بدين ســان 
خللي در اتحاد شــوم عليــه ايران ايجــاد کرده و 
زمينه را بــراي گفت وگو آماده کردند. اســرائيل 
و آل ســعود، با ســخنراني اوباما در ســازمان ملل 
و پروســه مذاکرات، به شــدت مخالفــت کردند 
و آن را تغييــر ژئوپليتيکــي خاورميانــه موجــود 
تلقــي کردند. با روي کار آمــدن دولت يازدهم، 
تحولي ســاختاري در ايران ايجاد شــد. به اين معنا 
که ابتکار مذاکرات، به جاي شــوراي عالي امنيت 
و يا نهادهاي غيرپاســخگو، به دست وزير خارجه 
منتخب مردم و دولت پاســخگو افتاد و ملت ايران 
نيز در جريان اين گفت وگوها قرار گرفتند. گفتني 
اســت که در گذشــته نيز ما مذاکراتي بــا امريکا 
داشــته ايم، اما از طريق دالل ها و تجار، اما اين بار، 
تيم مذاکره کننده هســته اي، مرکب از دانشمنداني 
بود که مدارک دکتراي سياست بين الملل خود را 
از معتبرترين دانشــگاه هاي دنيا اخذ کرده و با مقام 

رهبري نيز هماهنگ بودند.
کان راهبــرد ما عبارت بــود از مقابلــه با ائتاف 
شــوم و جهاني اي که آلترناتيوي جز جنگ ويران 
کننده را قبول نداشــت. تحريم ساختن بمب اتمي 
توســط مقام رهبــري، لحن رئيس جمهــور و تيم 
مذاکره کننده نيز در همين راســتا بود. دولتمردان 
اســرائيل که به دليل عملکرد دولــت نهم و دهم، 
مظلوم نمايــي مي کردنــد، پايه هاي ائتاف شــوم 
را فراهــم آوردند، اما عملکرد دولــت يازدهم به 
نحوي بــود که دولت اســرائيل، مهاجــم قلمداد 
شــد و ايران، مظلوم. بدون اينکه شناســايي دولت 
اســرائيل را بپذيريــم، ورق برگشــت. بدين معني 
کــه نتانياهو در ســازمان ملل عليه ايــران صحبت 
کرد، اما روحاني اســمي از اســرائيل نبرد. نتانياهو 
در سخنراني تکميلي اش در کنگره، بارها ايران را 
به عنوان دشــمن مطرح کرد؛ به صورتي که ايران 
اکنــون مي تواند از ســازمان ملــل تضميني براي 
امنيت خود بخواهد. شــلدون آدنسون_ سرمايه دار 
معروفــي که به قول يوري آونــري ارباب نتانياهو 
اســت- اعام کرد کــه بايد يک بمــب اتمي در 
کوير لوت انداخت تا منتظر تســليم تهران پيش از 
بمب اتمي دوم در تهران باشيم. نتانياهو در کنگره 
امريــکا مطــرح کرد که دشــمِن دشــمن امريکا، 
نمي تواند دوســت باشــد و آن هم دشمن است و 
يک قاعده جهاني را تغيير داد. منظور وي اين بود 
کــه اگر امريکا، داعش را دشــمن خود مي داند و 
ايران نيــز با داعش دشــمني دارد، بنابراين امريکا 
حــق ندارد با ايران اتحاد نســبي راهبــردي برقرار 
کند. اين بيان او آشــکارا نشــان داد که او داعش 
را دشــمن نمي داند، بلکه موهبتي الهي اســت که 
همــه دشــمنان اســرائيل را به جان هــم انداخته و 
موجبات تضعيف عراق و ســوريه را فراهم آورده 
و تهديدي براي ايران است. اين خود، سندي دال 
بر ارتباط بين اسرائيل و داعش است. اين درحالي 
است که يوني آونري – از بنيان گذاران اسرائيل و 
جنگ چريکي- معتقد است که سخنراني نتانياهو 

انتقاد کردند که چرا حاضر نيستيد براي منافع ملي 
امريکا، هزينه و خون بدهيد. ژنرال دمپسي، رئيس 
ســتاد مشــترک ارتش امريکا٬ در مورد جنگ با 
سوريه اعام کرد که 80 درصد از نظاميان امريکا 

جنگ را قبول ندارند.
در کنــار اين ويژگي ضد جنگ مــردم و نظاميان 
امريــکا، پــال کروگمن، اقتصــاددان مطرحي که 
برنــده جايــزه نوبل بــود، از نظر اقتصــادي اعام 
داشــت که اگر ارتش امريکا وارد جنگ جديدي 
شود، لجســتيک اقتصادي آن با مشکات زيادي 
روبرو مي شود؛ بنابراين ويژگي جديد ملت امريکا 
و عــدم لجســتيک اقتصــادي جنــگ و عملکرد 
فاجعه بار امريکا در عراق، ليبي، سوريه و آنچه در 
مصر اتفاق افتاد، دولتمردان امريکا را به جمع بندي 
جديدي رســاند که در سخنراني اوباما در سازمان 
ملــل در ســال 1392 ديده مي شــود. اوباما در اين 
سخنراني رسماً اعام داشــت تغيير رژيم در ايران 

ممکن نيست و خواهان گفت وگو با ايران شد.
آنچه امريکا را بر ســر ميز مذاکره آورد، مقاومت 
ملت هــا در جنــگ ويتنــام، افغانســتان، عــراق و 
مقاومتشــان در برابــر کودتا عليه دکتــر مصدق، 
دکتر ســوکارنو، دکتــر آربنز و دکتــر آلنده و ... 
بــود که به نام عارضه ويتنام يا عارضه عراق مطرح 
شــده و مردم امريکا را ضد جنگ کرده است. از 
طرفي، با شکســت اسام معتدل در مصر و بحرين 
و سوريه و ليبي و... حجت االسام حسن روحاني، 
شعار اسام معتدل را در ايران مطرح کرد که رأي 
ملت را به دنبال خود داشــت. اسامي که خواستار 
تعامــل با جهان به جــاي تقابل اســت. اين عوامل 
موجب شــد که دو طرف، از جنگ دوري جسته 
و بــه گفت وگو روي آورند. مردم با رأي خود در 
خــرداد 1392 بيزاري خود را از آنچه در هشــت 
ســال گذشــته اتفاق افتاد _ و پرونده انرژي اتمي 
را از آژانس به فصل هفتم شــوراي امنيت برد که 

حاوي پنج قطعنامه عليه ايران بود- اعام کردند.
حتي روســتائيان مــا که از يارانه نقــدي بهره برده 
بودند، به فضاي »نه به جنگ طلبي« رأي دادند. در 
هشت سال دولت نهم و دهم، اتحاد شومي در دنيا 
عليه ايران شــکل گرفت. ائتاف شومي - مرکب 
از اسرائيل، آل ســعود، شيوخ خليج فارس، امريکا 
و غرب- هم زمان با تحريم هاي بي ســابقه سياسي، 
نظامي و اقتصادي عليه ايران به وجود آمد. کاهش 
فاحش قيمت نفت در اين اواخر نيز گرچه به ظاهر 
علت اقتصادي داشــت، اما محصــول اين ائتاف 
بود و نتانياهو در ســخنراني کنگره اش آن را تأييد 
کــرد، بنابراين دولت يازدهم قــرار بود از ته يک 
چاه استراتژيک آن هم با رکود تورمي منهاي پنج 
و وضعيتــي کــه 1+ 5 را قادر مي ســاخت با ايران 
بجنگد، به تدريج باال بيايد. انتصاب دکتر صالحي 
به رياســت ســازمان انرژي اتمي و بعدها وزارت 
خارجــه، عائم خوش بين کننــده اي براي مذاکره 
بود؛ چراکه ايشان در مذاکرات سعدآباد در 2003 

نيز حضور داشتند.
مقام رهبري با تحريم ســاخت بمــب اتمي– اين 

کالن راهبرد ما عبارت بود از 
مقابله با ائتالف شوم و جهاني اي که 
آلترناتيوي جز جنگ ويران کننده را 
قبول نداشت. تحريم ساختن بمب 

اتمي توسط مقام رهبري، لحن 
رئيس جمهور و تيم مذاکره کننده نيز 

در همين راستا بود
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هاآرتص به اين امر اشاره کرده است.
خداوند در قرآن آورده اســت که وقتي فرعون به 
اوج خشــونت و سرکوب رســيد، حضرت موسي 
کــه موعظه اش ديگر در فرعــون اثر نمي کرد و از 
هدايت پذيري او نااميد شــد گفت بارخدايا شدت 
عمل فرعونيان را بيشــتر و اموالشان را کمرنگ تر 
کن و اين وضعيتي اســت که نتانياهــو پيدا کرده 
اســت. لوي ســرمقاله نويس هاآرتص بر اين باور 
است که مردم اسرائيل با رأي خود به نتانياهو نشان 
دادند که بيمارند و بايد فکري جدي براي بيماري 
مردم اسرائيل کرد، او نوشت نتانياهو مستحق چنين 

مردم بيمار و مردم بيمار سزاوار نتانياهو هستند.
زمينه هاي مشــترک ديگري در کام اوباما وجود 
داشــت. وي در گفت وگو با تومــاس فريدمن در 
15 فرورديــن 94 اشــاره کرد که مــردم ايران در 
انتخابات 1392 نشــان دادند که مايل اند در اقتصاد 
جهاني شــرکت داشــته باشــند. از طرفي در مورد 
کشــورهاي عربــي گفــت نبايد از ايران هراســي 
داشته باشند چراکه بودجه نظامي ايران 30 ميليارد 
دالر و بودجه نظامــي آمريکا بيش از 600 ميليارد 
دالر اســت، وي مشکل کشورهاي عربي را درون 
خودشان دانست، به طوري که در اين کشورها هيچ 
هيئت سياســي وجود نداشــته و جوانان آنها راهي 

جز انتخاب و پيوند با داعش ندارند.
به نظر مي رســد که اين ها به طور اجمال زمينه هاي 
مشــترک نشســت لــوزان بــود. از خواننــدگان 
چشــم انداز ايران و هم وطنان عزيز تقاضا داريم به 
مطالــب مندرج در بخش سياســت خارجي همين 
شــماره که اين گزارش بر اســاس آنها تهيه شده 

است مراجعه کنند:
نتانياهو چه نکاتي را به عمد نگفت نوشته گري . 1

سيک
ردگم کني نتانياهو در کنگره امريکا نوشته پال . 2

کروگمن
آيا نتانياهو تاريخ ساز خواهد شد نوشته توماس . 3

فريدمن
نتانياهــو مســتحق مــردم اســرائيل و آنها اليق . 4

نتانياهو هستند نوشته گيدئون لوي در هاآرتص
نمايش احمقانه نتانياهو در کنگره امريکا نوشته . 5

يوري آونري در نيويورک تايمز
تفــاوت دکترين اوباما با دکترين جنگ طلب ها . 6

در  فريدمــن  تومــاس  بــا  اوبامــا  گفت و گــوي 
نيويورک تايمز.

پي نوشت
َُّه َمن قَتََل نَْفًسا  1.مِْن أَْجِل َذلَِک َکتَبْنَا َعلَى بَنِي إِْسَرائِيَل أَن
ََّما قَتََل النَّاَس َجِميًعا  بَِغيِْر نَْفٍس أَْو فََســاٍد فِــي األَْرِض فََکَأن
ََّما أَْحيَــا النَّاَس َجِميًعا َولََقــْد َجاء تُْهْم  َوَمــْن أَْحيَاَها فََکَأن
ُرُســلُنَا بِالبَيِّنَاِت ثُمَّ إِنَّ َکثِيًرا مِّنُْهــم بَْعَد َذلَِک فِي األَْرِض 
لَُمْســِرفُوَن)ازاين روي بر فرزندان اســرائيل مقرر داشتيم 
که هر کس کســى را- جز به قصــاص قتل، يا ]به کيفر[ 
فسادى در زمين- بکشد، چنان است که گويى همه مردم 
را کشته باشد؛ و هر کس کسى را زنده بدارد، چنان است 
که گويى تمام مردم را زنده داشته است؛ و قطعاً پيامبران 
ما داليل آشکار براى آنان آوردند، ]بااين همه[ پس ازآن 

بسيارى از ايشان در زمين زياده روى مى کنند(.■

نانســي پلوســي - رئيس اکثريت دموکرات ها در 
کنگره- که طرفدار اسرائيلي ها نيز بود، رودرروي 
نتانياهو شــده اســت. پال کروگمن – اقتصاددان 
معروف امريکا- تحليلي از درون اســرائيل مطرح 
کرده اســت و انگيزه نتانياهو را از آن سخنراني در 
کنگره، ايــن مي داند که مي خواهد با فرار به جلو، 
سرپوشــي بر تضادهاي درون اســرائيل بگذارد و 
افکار عمومي اســرائيل و جهانيان را از بحران هاي 

درون اسرائيل منحرف و متوجه ايران کند.
اين پرســش مطرح مي شود که آيا نتانياهو از جاده 
عقانيت خارج شــده است؟ توضيح اينکه نتانياهو 
در ســال 2009 هنگام انتخابات اسرائيل گفت اگر 
فلســطيني ها، هويت يهودي اســرائيل را بپذيرند، 
اســرائيل حاضر اســت دولت خلع ســاح شــده 
فلسطيني را در کنار خود بپذيرد. اين بيان او بدين 
معناســت که اگر فلســطيني ها چنين کاري کنند، 
شهروندان فلســطيني درون اســرائيل، غيرخودي 
محســوب شــده و به تدريج ســرکوب يا اخراج 
مي شــوند، اما با ساکنان غزه و غرب رود اردن چه 
خواهد کرد؟ به نظر مي رســد کــه هيچ راهي جز 
جنگ و نابودي و نسل کشــي فلســطينيان نخواهد 
داشت و اين همان اســتراتژي است که در جريان 
حمله بــه غزه، اتخاذ کرد و عاوه بر نسل کشــي، 
تمام زيرســاخت هاي غــزه را تخريب کرد، همان 
خط مشــي اي اســت که هم پيمان او آل سعود در 
يمن اتخــاذ کرده اســت يعني تخريــب کارخانه 
لبنيات، تخريــب کمپ آوارگان، تخريب جاده ها 
و پل ها و کشــتار مــردم بي گناه و بمباران جشــن 
عروســي اهل سنت و... عربســتان نه تنها يمن را به 
ويرانه اي تبديل کرد، بلکه يمن را دو دستي تقديم 
به کشوري کرد که وزير خارجه، رئيس جمهور و 
رهبرش در طول ايــن بمباران ها از ملت يمن دفاع 

مي کردند.
نتانياهو آشکارا جاده حق و انصاف را رها کرده و 
هرچه مي گذرد رويکردش به فاشيسم، بنيادگرايي 
و آپارتايــد فزونــي مي گيــرد و اين راهــي که او 
اتخــاذ کرده موجب وحدت افکار عمومي جهان، 
عليه اسرائيل شده اســت. چنان که سرمقاله نويس 

دســت به چنين ســخنراني اي زد؟ بــه نظر مي آيد 
آنچــه او دنبــال مي کــرد، ايــن بود کــه آرايش 
جنــگ ژوئن 1967 را احيا کند. اين جنگ، اتحاد 
صهيونيســت هاي ســرمايه دار جهــان، دولتمردان 
اســرائيل و جامعه يهود را به دنبال داشــت. در اين 
جنگ بود که ارتش هاي مصر و اردن و ســوريه، 
شکست خوردند. هدف اين دولتمرد اسرائيلي در 
کنگــره اي که اکثريت آن در دســت نئوکان هاي 
صهيونيســت جنگ طلب اســت، تبليغ قوم يهود و 
تقويت و گســترش جامعه يهود بــود تا آن اتحاد 
جنــگ ژوئــن احيا شــود. به ويژه که در شــرايط 
فعلي، از حمايت آل سعود، شــيوخ خليج فارس و 
تلويحاً ژنرال هاي مصري نيز برخوردار است و در 
سخنراني کنگره اش خود را نماينده آنها نيز قلمداد 

کرد.
نتانياهو در شــب انتخابات اســرائيل در 17 مارس 
2015 بــرگ ديگــري را ورق زد کــه در تاريخ 
اســرائيل و جهــان، نظيــر نداشــت و آن، اين بود 
که اعام کرد تشــکيل دولت فلســطيني در کنار 
اســرائيل، محال اســت. اين بيان او، اسرائيل را به 
ورطه نژادگرايــي و آپارتايد فرو برد. بدين ســان 
که اگر اســرائيل واحدي بخواهد تشــکيل شود، 
به قــول تومــاس فريدمن يک ســوم شــهروندان 
اســرائيل، شــهروند درجه دوم و ســوم محسوب 
شــده و به تدريــج از رأي دادن محــروم خواهنــد 
شد و اگر بخواهد اســرائيل واحد و دموکراتيکي 
تشکيل شود، آراي فلســطيني هاي درون اسرائيل 
و ســرزمين هاي اشغال شــده، تنها کمــي کمتر از 
جمعيت يهودي درون اسرائيل است که با توجه به 
زاد و ولد فلسطيني ها، اين نسبت جمعيتي معکوس 
شــده و به نتيجه مطلوبي نخواهند رســيد. توماس 
فريدمن در مقاله خود در 18 مارس مطرح کرد که 
اين بيان نتانياهو در شــب انتخابات، به ضرر جامعه 
يهود و به نفع آيت اهلل خامنه اي بود. او در آن مقاله 
توضيح داد که جامعه يهود درون امريکا، تماميت 
خود را به نفع اســرائيل از دست داد و اکنون نيمي 
طرفــدار نتانياهــو و نيمــي مخالف او هســتند. در 
جامعه امريکا نيز که نقد اسرائيل محال بود، اکنون 

بمباران غزه توسط اسرائيل
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رآکتور 40 مگاواتي آب سنگين اراک
ايران: ايــن يک رآکتــور تحقيقاتي  اســت، ولي  
آماده ايم که طراحي آن را تغيير دهيم تا پلوتونيوم 
کمتــري توليد کنــد و تضمين مي کنيــم که زباله 
سوختي رآکتور را براي جداسازي پلوتونيوم از آن 

پردازش دوباره نکنيم.
غــرب: رآکتــور اراک بايــد بــا يــک رآکتــور 
 آب ســبک بــا ظرفيــت کمتــر جايگزين شــود.

توافق لــوزان: مغــزه رآکتــور اراک، آن طور که 
جمهوري اسامي پيشنهاد کرده بود، تغيير خواهد 
يافت تا پلوتونيوم کمتــري توليد کند ]10 در صد 

طرح اوليه[ و زباله به خارج فرستاده خواهد شد.
تأسيسات غني سازي فردو

ايران: تأسيســات، که اکنون داراي حدود سه  هزار 
سانتريفيوژ اســت، تحت نظارت آژانس بين المللي 

انرژي هسته اي به کار خود ادامه خواهد داد.
غرب: تأسيسات بايد تعطيل و درنهايت ويران شود.

توافق لــوزان: دو هزار ســانتريفيوژ از فردو خارج 
مي شــود و باقي مانده سانتريفيوژ ها براي جداسازي 
ايزوتوپ هاي هســته اي بــراي پژوهش و مصارف 
پزشــکي مــورد اســتفاده قــرار مي گيرنــد. فردو 
بــه يک مرکــز تحقيقاتــي  تبديل مي شــود. مجله 
ساينس، مهم ترين مجله علمي  دنيا، اين موضوع را 

موردبحث قرار داده است.
تعداد سانتريفيوژها

ايران: 9500 ســانتريفيوژ کنوني که در حال توليد 
اورانيوم غني شده هستند به کار خود ادامه خواهند 
داد و 10 هزار ســانتريفيوژ ساخته شــده در فرصت 

مناسب نصب خواهند شد.
غــرب: ايــران بايد فقط حــدود 500 ســانتريفيوژ 
به منظور داشتن يک »برنامه غني سازي سمبوليک« 
داشته باشد. باقي مانده سانتريفيوژ ها بايد نابود شوند.

توافــق لوزان: ايران داراي 5000 ســانتريفيوژ فعال 
براي 10 ســال خواهد بود ]مقامات ايران مي گويند 
اين رقم 6100 است[ و از سال يازدهم قادر خواهد 
بــود کــه تعــداد آنهــا را به تدريج افزايــش دهد. 

باقي مانده ســانتريفيوژ ها تحت نظارت آژانس انبار 
خواهند شد.

تحقيقات درباره سانتريفيوژ هاي پيشرفته
ايران: تحقيقات بايد ادامه يابند.

غرب: تحقيقات بايد کامًا متوقف شوند.
توافق لــوزان: ايران قادر خواهد بــود به تحقيقات 
ادامــه دهد. ســطح آن در مذاکرات آينــده تا ماه 

ژوئن مشخص خواهد شد.
مدت توافق

ايران: هفت سال.
غرب: ]در ابتداي مذاکرات[ 25 ســال؛ ]در مراحل 

مياني مذاکرات[ مدت »دو رقمي ».
 توافق لوزان: 10 ســال براي سانتريفيوژهاي فعال، 
15 ســال براي برخي  ديگــر از محدوديت ها و 25 

سال براي بازرسي ها.
سطح غني سازي

ايران: سه  تا پنج درصد براي سوخت رآکتور  آب 
ســبک بوشهر و رآکتور هاي بعدي. 19/75 درصد 
براي تأمين ســوخت رآکتــور تحقيقاتي  تهران که 

بعدازآن متوقف خواهد شد.
غرب: غني سازي در ســطح 3 تا 5 درصد در 500 

سانتريفيوژ و هيچ گونه غني سازي در سطح باالتر.
توافق لوزان: جمهوري اسامي پس از توافق موقت 
ژنو غني سازي در ســطح 19/75 درصد را متوقف 
کرد ]حتي بيشــتر از سوخت رآکتور تهران ذخيره 
شــده بــود[. بر طبق توافق لوزان، ســطح متوســط 

غني سازي در نطنز 3/67 درصد خواهد بود.
ميزان ذخيره اورانيوم غني شده در ايران

ايــران: ذخيــره در ايــران باقــي  خواهد مانــد و به 

صفحات و ميله هاي سوختي تبديل خواهد شد.
غرب: تمامي ذخيره بايد به خارج فرستاده شود.

توافق لــوزان: در هر برهه زمان ايــران مي تواند تا 
300 کيلوگرم اورانيوم غني شــده در سطح متوسط 
3/67 درصد داشته باشد. مابقي بايد براي تبديل به 

ميله هاي سوختي به خارج ارسال شوند.

پروتکل الحاقي
ايران: بازرســي هاي بيشــتر اجازه داده خواهند شد 
و پروتکل در مرحله آخــر پس از لغو تحريم ها به 

تصويب مجلس خواهد رسيد.
غــرب: ايــران بايــد پروتــکل را تصويــب و اجرا 
 کند. جمهوري اســامي پروتکل را در ســال هاي
2006-2003 بــراي مــدت دو ســال و نيــم به طور 

داوطلبي اجرا کرده بود.
توافــق لــوزان: ايــران پروتکل را پــس از امضاي 
قرارداد نهايي به اجرا خواهد گذاشــت، ولي  هيچ 
اشاره اي به تصويب آن توسط مجلس نشده است. 

درنتيجه، اجراي آن همچنان داوطلبي است.

موشک هاي بالستيک ايران
ايران: در دستور کار مذاکرات نيستند.

غرب: موشک ها بايد بخشي از مذاکرات باشند.
توافــق لوزان: هيچ اشــاره اي به موشــک ها وجود 

ندارد.

رابطه بين ميزان غني ســازي و احتياجات 
انرژي ايران

ايــران و غرب: ايــن دو با هم ارتبــاط دارند و در 
توافــق موقت ژنو اين اصل گنجانده شــد، اگرچه 

ايران راضي  نبود.
توافق لوزان: هيچ اشاره اي به موضوع نشده است.■

توافق سياسي لوزان

محمد سهيمي

پيروزي صلح طلبان، شکست جنگ طلبان و نتايج استراتژيک
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بــا تشــکر از اينکه دعوت مــا را براي  ■
گفت وگــو پذيرفتيــد، بفرماييد وضعيت 
نيــروگاه در زمان پيروزي انقالب و زماني 
که شما آنجا را تحويل گرفتيد چگونه بود؟ 
و اصاًل چه شــد که شــما را براي رياست 

انتخاب کردند؟
□ به نظرم اگر هر واقعــه تاريخي را در زمان خود 
مورد بررســي قرار دهيم بسياري از پرسش ها اصًا 
پيش نمي آيــد. در بحبوحه انقاب در هرجايي که 
دست مي گذاشــتيد مشکل مديريتي وجود داشت. 
به اين معني که يا مدير مربوطه از کشور رفته بود يا 
به علت تعلقش به سيستم پيشين کنار گذاشته شده 
بود يا آن مجموعه بي سرپرســت مانده بود. سازمان 
انرژي اتمي ايران هم يکي از آن نمونه ها بود. آقاي 
دکتر اعتماد که مســئول اين سازمان بودند از چند 
ماه پيش از انقاب که اوضاع را نامساعد ديد کشور 
را ترک کرد. سازماني با اين گستردگي باتکليف 
و بي سروســامان مانده بود و هيچ کس نمي دانست 
بايد چکار کند. من يک نمونه از گســتردگي اين 

سازمان را در آن زمان خدمتتان عرض مي کنم.
در زمان انقاب اين سازمان 23 ساختمان بزرگ در 
تهران داشــت که همه آن ها اجاره بودند و با محل 
امروزي ســازمان انرژي اتمي متفــاوت بود. اولين 
نکته، صاحبان اين ساختمان ها و اجاره هاي پرداختي 
آنها بود. نکته دوم، مديريت و اداره اين ساختمان ها 
بود. مديران هرکدام از اين ســاختمان ها باتکليف 
بودند. نکته سوم تعهدات ســازمان به شرکت هاي 
داخلي و خارجي بود. تعدادي از مشــاوران ايراني 
ســازمان بودند که در يک ســال آخر نه پرداختي 
به آن ها انجام شــده بود و نه تکليفشــان معلوم بود. 
همه آن ها به عنوان طلبکار يک مرتبه وارد سازمان 
شــدند. خاصه در يک آشفته بازاري وارد سازمان 
انرژي اتمي شــديم که اصل مســئله انــرژي اتمي 
تحت تأثير قرار گرفته بود؛ بنابراين قبول اين سمت 
به اختيار و انتخاب بنــده نبود. به بنده اعام کردند 
که اين مسئوليت را بر عهده بگيرم. اينکه مي گويند 

فاني چکاره بود که به ســازمان رفته، بنده کاره اي 
نبودم. قبول دارم که سواد هسته اي نداشتم و ندارم، 
اما مشــکات و مســائل مديريتي در آنجا به زمين 
مانده بود، تعهداتي ايجاد شــده بود که از پيش هم 

هيچ گونه پاسخگويي به آن ها نشده بود. 
روز اول از وزارت نيــرو بــه بنــده گفتنــد کــه به 
ســاختمان خيابان زاهد بــروم. همــان خياباني که 
دارد. در آن  قــرار  در آن  فيروزگــر  بيمارســتان 
خيابان ســه ســاختمان انرژي اتمي وجود داشت؛ 
ساختمان مديريت، ساختمان امور مالي و ساختمان 
نيروگاه ها. من واقعاً نمي دانستم که بايد به کدام يک 
از اين ســاختمان ها بروم. بعد ديديم که ســاختمان 
نيروگاه ها اقًا يک سرايدار دارد که در را باز کند. 
وقتي هم رفتم داخل هيچ کس نبود. تک وتنها بودم. 
بعد معاون اداري مالي به عنوان اولين نفر آمد. اتفاقاً 
فرد بسيار مؤدبي هم بود. گفت معذرت مي خواهيم 
چنين وضعي اســت. ما نمي دانيم بايد چکار کنيم. 
نه کســي با ما تمــاس دارد و نه ما با کســي تماس 
داريم. تصور کنيــد در آن زمان چه وضعي وجود 
داشــت؛نهايت بي برنامگــي بود. اگــر جايي فقط 
بر مبنــاي يک نفر بچرخد، تا زماني که او هســت 
نظم برقرار اســت امــا زماني که بــرود همه چيز از 
هم مي پاشد. ســازمان انرژي اتمي نمونه کاملي از 
ايــن اتفاق بود. اين را هم اضافــه کنم در آن زمان 
)پيــش از انقاب( حتي يک ســازمان هم نبود که 
به ســازمان انرژي اتمي روي خوش نشان دهد. در 
رأس همه ســازمان برنامه وبودجه بود، بعد وزارت 
نيرو، بعــدازآن شــرکت نفت و بعــد از آن ها هم 
وزارت صنايع و معادن که همگي مخالف سازمان 
انرژي اتمي بودند. همــه اين ها به اين دليل بود که 
ســازمان انرژي اتمي در کارهــا دخالت مي کرد و 
بهايي به ســازمان هاي ديگر نمي داد. همه کارها را 
خودمدارانــه انجام مي دادند. فقــط به اين دليل که 
نورچشــمي شــاه بودند. هر کاري داشــتند به شاه 

مي گفتند.
يادم مي آيد زماني در دوران مسئوليت آقاي معين فر 

به سازمان برنامه وبودجه رفتم. به علت عملکردهاي 
گذشــته ســازمان انرژي اتمي آن چنان جوي عليه 
سازمان ايجاد شده بود که اصًا ديگر نمي توانستي 
چيزي از خواســته ها، تقاضاها، اعتبارات معوقه و... 
بگويي. با آن نگاه انقابــي که در آن زمان حاکم 
بود همه شمشير را از رو بسته بودند که بايد اينجا را 
تعطيل کنيم. به من مي گفتند که چرا اينجا را تعطيل 
نمي کنــي، نه اينکه چرا اصاح نمي کني. دوســت 
دارم کــه آقــاي اعتماد اين ها را بشــنود و به اين ها 

جواب دهد.
يکي از معاونان دکتر اعتمــاد فردي به نام مهندس 
ستوده بود. وي که ديده بود رئيس کل رفته و وضع 
عليه  آنهاســت، رفته بود. ما در ارتباط با نيروگاه ها، 
مســئوالن، مديران و قراردادها مشــکل داشــتيم و 
تــاش مي کرديم او را پيدا کنيــم تا از اطاعاتش 
اســتفاده کنيم. همه اطاعات در اختيــار وي بود. 
من به او گفتم که بيا و ما را در جريان اين مســائل 
بگذار؛ اما وقتــي آمد يک عــده اي او را گرفتند، 
نمي دانــم آن ها کــه بودند و او را بــه کجا تحويل 
دادنــد اما مي دانم که مدت زمــان زيادي در زندان 
بود. بعد عنوان شد که سحابي او را خواسته تا بيايد 
و او را بگيرنــد و تحويل دهند. درحالي که اين طور 
نبود. ما مي خواســتيم از او کمک بگيريم. خودش 
هم الحق و االنصاف اعام آمادگي کرد و دوست 

داشت کمک کند.

نيروگاه هسته اي پايگاه استعمار تلقي مي شد

دکتر فریدون سحابي اولين رئيس سازمان انرژي اتمي پس از انقالب است. با وي درباره 
شرایط آن روزهاي سازمان به گفت وگو نشستيم. در خالل این گفت وگو فرصتي پيش 

آمد که ایشان پاسخگوي برخي ابهامات درباره عملکرد سازمان در آن زمان باشد. 

فريدون سحابي از نگاه انقالبيون به انرژي هسته اي مي گويد
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يک ســاعت از ورودم نگذشــته بود کــه نماينده 
 Kraftwerk Union يا همــان KWU شــرکت
آمد. همان شرکت آلماني که سازنده نيروگاه اتمي 
بوشهر بود. من گفتم که نمي دانم سابقه کار چيست 
و همين االن آمده ام. او گفت من هشــت ماه است 
که منتظرم تا شــما بياييد. من 16 اسفند 57 به آنجا 
رفتــم؛ يعني مدير قبلي تقريباً از شــش ماه پيش از 
انقاب اوضاع را نامســاعد ديده بودند و ســازمان 
را رها کــرده و رفته بودند. نماينــده KWU به من 
گفت که طبق آمار يکــي از واحدها را 60 درصد 
و ديگري را 70 درصد پيش برده ايم؛ يعني راندمان 
ما 65 درصد اســت. بايد تاکنون 13 قسط دريافت 
مي کرديم، اما تنها 7 قسطمان را گرفته ايم. البته االن 
به خاطر ندارم که هر قسطشان چه مبلغي بود. پيش 
از انقاب شرايط متفاوت بود و از دربار به سازمان 
انرژي اتمي پرداخت صورت مي گرفت؛ اما اکنون 
ما بايد به ســازمان برنامه اعام مي کرديم که بدهي 
اين ها را بدهند؛ اما مشــاهده کــردم که هيچ کس 
حاضر نيست مشکات سازمان انرژي اتمي را حل 
کند. چراکه سازمان انرژي اتمي در گذشته با ساير 
نهادهــا بد برخــورد کرده بودنــد و آن ها را تحقير 

کرده بودند.
زماني که در وزارت نيرو با مهندس تاج و مهندس 
محمود رياضي صحبت کردم اين ها گفتند که اصًا 
با ســازمان انــرژي اتمي چه کار کنيــم. يعني اصًا 
بحــث بودونبود ســازمان انرژي اتمــي مطرح بود. 
بايد به اين مسائل تاريخي توجه داشته باشيم. اينکه 
بگوييم سحابي سواد اتمي داشت يا نه مطرح نبود. 
مشکات ديگري سر راه بود. دوران دولت موقت 
صرف حل مشــکاتي اين چنيني بــود. براي نمونه 
وزارت نيرو دو محور برنامه ريزي دارد. يکي توليد 
و ديگــري انتقال. همه اين هــا در اختيار توانير بود. 
توانير مسئول برنامه ريزي توليد و خط انتقال بود؛ اما 
اين دو نيروگاه هزارو ودويست تايي اصًا در برنامه 
توليــد وزارت نيرو نبود. يعني اصًا با مســئول برق 

مملکت هماهنگ نمي کردند. خودسر بودند.
آن زمان شــبکه خط انتقال ما يک سيستم سراسري 
بود. خط انتقالي سراســري بود که از شــيراز عبور 

مي کرد و اصًا به سواحل جنوبي نمي رفت. بنابراين 
بايد برايش يک خط مســتقل بکشيد. اصًا حرفش 
هم زده نشــده بود. برنامه ريزي نشــده بــود. وقتي 
توليدش برنامه ريزي نشــده بــود، براي انتقالش هم 
برنامه ريــزي  وجــود نداشــت. يکــي از معضات 
اين بود که توانير مي گفت اگر مســئوليت سازمان 
بر عهــده اش قرار گيــرد چه اتفاقي خواهــد افتاد. 
فرض محال نيروگاه بوشــهر تمام شــود، اين خط 
انتقال بايد به موازات ســاخت نيروگاه انجام شــود، 
اما هيچ کاري برايش نکرده بودند. ســازمان برنامه 
اصًا خبر نداشت. برنامه اي کامًا ايزوله بود. انگار 
چاهــي کنده بودند تا دالرهاي نفتي شــاه را داخل 
آن بريزند. اينکه اصًا چرا اين ايجاد شــد خودش 
بحث ديگري اســت. بــه مهندس تــاج گفتيم که 
ازيک طرف تحت فشاريم که اينجا را تعطيل کنيم. 
ازيک طرف اين مســائل را چه کنيــم. آيا وزارت 
نيرو مي تواند اين مسائل را بر عهده بگيرد؟ به اتفاق 
آقاي تاج، رياضي، عرب زاده و ســايرين شــورايي 
تشــکيل داديم. گفتيم هزينه هايي انجام شده است 
و نمي تــوان آن را تعطيل کرد و بايد آن را به جايي 

رساند.
تصميم گيــري در مــورد نيروگاه اهواز ســاده بود. 
پيشــرفتش تنها 13 درصد بــود. بنابراين خيلي زود 
مي توانســتيم آنجــا را منتفي کنيم. ولــي در جايي 
مانند بوشهر نزديک چهار ســال بود که کار انجام 
مي شــد و نمي شــد آن را تعطيل کرد. به آقاي تاج 
گفتم اين يک مسئله ملي اســت، بگذاريد از افراد 
متخصص استفاده کنيم. به دانشگاه شيراز، دانشگاه 
صنعتي شــريف، دانشــگاه تهران و دانشکده علوم 
رفتــم. چراکــه يکي از رشــته هاي مرتبط، رشــته 
زيست شناســي بــود. به ايــن صورت که سيســتم 
نيروگاه، سيســتم بسيار بسيار پيشــرفته اي بود. آب 
گرم خروجي با 25 درجــه اختاف با محيط وارد 
خليج فارس مي شد. کانالي درست کردند که 700 
متر زير آب شــناور بود. آب سنگين به سمت پايين 
و آب ســبک به ســمت باال مي رفت. کار علمي و 
جالبــي بود. بعد صداهايي در آمــد که آنجا مرکز 
پرورش ميگوســت و اين مرکز با ادامه اين روند از 

بين خواهد رفت. رشــته زيست شناســي از اين نظر 
وارد قضيه مي شــد. در آن جلســه حدود 50 نفر از 
کارشناسان مختلف حضور داشــتند. 20 يا 25 نفر 
از واحدهاي مختلف انرژي اتمي بودند. گفتيم که 
همه نظر مخالف و موافقشان را بگويند. جالب بود 
که نظرات مخالفي که از داخل انرژي اتمي درباره 
بودن همچنين نيروگاهي بيان شد، بيش از بقيه بود.

در آن جلســه چند مســئله مطرح بود. يکي مسئله 
امنيت نيروگاه و مطالعات انتخاب محل بود. اغراق 
نمي کنم اگر بگويم بــراي مطالعه مکان يابي چنين 
نيروگاهي چهار سال زمان مورد نياز بود. پيدا کردن 
شتاب ثقل زمين اهميت بســياري دارد. گسل مهم 
قطر کازرون در جنوب ايران دقيقاً از بوشــهر عبور 
مي کنــد. حتي ســاحل خليج فــارس در اين محل 
تغيير داده اســت. اين نيروگاه دقيقاً روي اين گسل 
اســت. براي اينکــه انتخاب اين محل نــه به داليل 
زمين شناسي بوده است و نه علمي. شاه يک دوست 
هلندي داشته، او هم با دوستان اروپايي اش صحبت 
کرده و آن ها شــخصي را معرفي کردند. او هم دو 
پرواز شش ســاعته با هلي کوپتــر روي خليج فارس 
داشته و بعد گفته اينجا مناسب ترين جاست. علتش 
هم اين اســت که آن محل يــک فرورفتگي دارد 
يعني خليج مانند اســت. به اين دليل که کشــتي ها 
مي توانند اينجــا پارک کنند و بــراي تخليه به اين 
خليــج فرضي بياينــد. اگر اينجا اســکله بســازيم 
کشــتي ها مي توانند در دو طرفــش بارگيري کنند 
و درمجموع جاي محفوظي اســت. آقاي نوروزي 
هم در آن جلســه بودند و بيان کردند اســنادي در 
ســازمان وجود ندارد که نشــان دهد براي احداث 
اين مکان مطالعات مکان يابي انجام شــده باشد. در 
ژاپن يا سانفرانسيســکو روي گسل ها ساخت وساز 
انجام مي دهند، اما وضعيت زمين شناســي محل در 
آن ها بررســي شده اســت و به تمام امکانات الزم 
در مواقع اضطراري مجهزنــد. حتي در ژاپن با اين 
مقدار مطالعــه و پيش بيني باز هم فاجعه اتمي روي 
داد. ژاپن، ســوئد و آلمــان نيروگاه هــاي خود را 
تعطيل کرده اند. اگر خداي ناکرده در اين نيروگاه 
اتفاقي بيفتد چه کسي پاسخگو است؟ مسائل امنيتي 
نيروگاه هســته اي بيش از ساير مناطق است، چراکه 
فراگير اســت. اگر اتفاقي بيفتد نه فقط خليج فارس، 
بلکه تا آن ســمت نيــل را هم فــرا خواهد گرفت. 
 Three نيروگاه کوچکــي در نيويورک به اســم
Mile Island وجــود دارد کــه دچار نقص فني 
و نشــت شــد. مهار آن چند دقيقه به طول انجاميد 
و خطري پيــش نيامد، اما بعــدازآن اتفاق نيروگاه 
تعطيل شــد. در چرنوبيل هم با آنکه حدود شــش 
ساعت طول کشيد اما هنوز مراتع شبه جزيره بالکان 

آلوده است.
بعد هزينه نيــروگاه در آن زمان به چه  ■

صورت بود؟
□ يکــي از ابعــاد مهم نيــروگاه، هزينه آن اســت. 
نيروگاه هسته اي هزينه ســرمايه گذاري اوليه بسيار 
بااليــي دارد، امــا مي گويند چون در زمــان اجرا، 
نگهداري آن چندان هزينه بر نيست لذا برق توليدي 
آن ارزان تر است، اما اين در مناطقي مطرح است که  راکتور آب سنگين اراک
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سوخت هاي فسيلي ندارند. مانند انگلستان و فرانسه. 
 در لحظه ساخت نيروگاه ها، هيچ منبع اورانيومي در 
داخل ايران شناخته نشده بود. از ساقند نام برده شد 
اما نه محاســبه  و نه مطالعه اي روي آن انجام نشــده 
بود. بعدها برنامه ريزي کردند و در ســاقند مســتقر 
شــدند. يعني در زمان ســاخت نيروگاه هيچ منبعي 
نداشتيم. ســوخت خام از ناميبيا و آفريقاي جنوبي 
خريداري مي کردنــد. در آفريقاي جنوبي آن را به 
کيک زرد تبديل مي کردند. ســپس آن را به غرب 
انگلســتان مي بردنــد و آن را بــه گاز UF6 تبديل 
مي کردند. ســپس آن را به فرانسه مي بردند و آن را 
تغليظ مي کردند. سپس به مسکو مي رفت و تبديل به 
اشکال لوله و ميله مي شد. بعد هم براي غاف بندي 
آلومينيوم وارد آلمان مي شد و بعد به ايران مي آمد. 
دور دنيا مي چرخيد تا به ايران برســد. اين وابستگي 
به تمام معنا بود. در آن زمان ســه کشــور بودند که 
صنعت غني ســازي داشــتند؛ امريکا، شــوروي و 
فرانسه. همه کشــورها از اين ها مي خريدند. در آن 
جلسه که خدمتتان عرض کردم عده اي بيان کردند 
کــه به دليل همين وابســتگي، اين صنعت شــديداً 
آسيب پذير است و امنيت و تأمين خاطر ندارد مگر 
اينکه  خودمان توليد ســوخت کنيــم، اما اينکه اين 

کار چقدر عملي است مشخص نبود.
کشور در ســال 58 شــرايط کامًا ويژه و متفاوتي 
داشــت. اولويت ها چيزهاي ديگري بود. شــرايط 
گروه هاي داخلي، ماجراي ســفارت امريکا، جنگ 
با عراق و... ما در اين شــرايط بوديم، باز هم عرض 
مي کنم که در اين شــرايط اصًا بحث ســواد اتمي 
مطرح نيســت. بحث بودونبود ايــن نيروگاه مطرح 
بــود. دکتر اعتماد چنين نيروگاهي را روي دســت 
مردم گذاشت و رفت، بايد پاسخگو باشد. من تمام 
متخصصان را جمع کردم که از صبح تا شــب کار 
مي کردند و من حتي از آن ها خجالت مي کشــيدم. 
به عنوان يک وظيفه ملــي اين کار را مي کردند. اما 
افراد بي مســئوليت کار را رها کرده بودند و رفتند. 
همه اين ها به کنار، اولويت مســئله هســته اي براي 
کشــوري به عنــوان دومين کشــور اوپــک در دنيا 
و اولين کشــور گاز دنيا چيســت؟ اگــر ما الگوي 
مديريتــي خودمان را اصاح کنيم، مصرف نفت را 
کنتــرل کنيم و اقتصادمان را به نفت متکي نکنيم تا 

مدت ها نفت خواهيم داشت.
چين يکي از بزرگ ترين توليدکننده هاي برق است 
و بخشــي از ســوختش حاصل زباله هاي کشورش 
است. آلمان و انگلستان هم نيروگاه هاي خورشيدي 
دارند. ما هــم بايد برنامه ريزي کنيــم و اين نوع از 
انرژي ها را جايگزين کنيم. خاطرم هست که روزي 
از فرانکفورت به آرژانتيــن مي رفتم. دعوت کرده 
بودند که از معادن اورانيــوم آنجا بازديد کنيم. در 
طي مســير آقا و خانمي آلماني در هواپيما در کنار 
من نشســته بودند. آقا گفت مي توانم از شما سؤالي 
بپرسم. شما دکتر ســحابي هستي؟ گفتم بله. گفت 
شــما در آلمان محبوب هستي چراکه من و خانمم 
عضو حزب سبز آلمانيم و از اينکه  شما اين نيروگاه 
را تعطيــل کــردي خيلي ممنونيم. گفتــم من آن را 
تعطيــل نکردم، بلکه وضعيت اکنون به اين صورت 

است. گفت در هر صورت نامت در آلمان شناخته 
شــده اســت. از آقاي احمدزاده هروي هم نام برد. 
دولت انقاب مي خواسته قرارداد ايران را با کروپ 
فسخ کند که اگر اين کار انجام مي گرفت شرکت 
کروپ ورشکســت مي شــد و کارگرانــش بيکار 
مي شــدند. آقاي احمدزاده گفته بود اين را فســخ 

نمي کنيم لذا او هم مورد عاقه آن ها بود.
مســائل ايمني نيروگاه تا چه حدي در  ■

نظر گرفته شده بود؟
□ يکي از مسائل ايمني نيروگاه ها مسئله پسمانداري 
است. مســئله پســمانداري بايد از ابتدا انجام شود. 
يعني اگر 65 درصد کار پيشــرفت نيــروگاه انجام 
شده اســت، 65 درصد هم پســمانداري بايد انجام 
شده باشد. براي اين کار مطلقاً هيچ صحبتي مطرح 
نبود. گفتند پسماندها را به گنبد نمک قم يا بوشهر 
بياورنــد و دفــن کنند. همــه  آن ها حــرف بود. در 
کنفرانس جهاني انرژي نماينده اتريش به من گفت 
که آيا مشــکل بوشــهر را حل کرديد؟ گفتم خير. 
شــما در وين چطور؟ گفت هيچ وقت حل نشــد. با 
شاه دوســت بود و وي را مي ديد. از شاه پرسيد در 
مورد پســماند چه کرده ايد؟ شاه گفت فعًا کاري 
نکرده ايم اما نگران نبــاش هر کاري براي خودمان 
بکنيم براي شــما هم انجام مي دهيم! در روز افتتاح 
نيروگاه، مردم اتريش در اين مورد از وي پرسيدند. 
او هم گفت که شــاه ايران اين طور گفته اســت! اما 
مــردم مخالفت کردنــد و آن نيروگاه افتتاح نشــده 
تعطيل شد. عاوه بر اين در آن جلسه اندازه نيروگاه 
هم مورد بحث قرار گرفت. از نظر اندازه فقط برزيل 
نيروگاهي مشــابه نيروگاه ما داشت. از متخصصان 
در آن جلســه پرســيديم و گفتيم ما هيچ، شما که 
در ايــن کار خبره ايد، آيا نيروگاهي بــا اين اندازه 
بــراي ايران بزرگ نبود؟ گفتنــد بله. ما هم تعجب 
کرديم، اما شــاه مانند کودکي که دست مادرش را 
در فروشــگاه فشار مي دهد و بزرگ ترين عروسک 
را مي خواهد گفت کــه من بزرگ ترين نيروگاه را 
مي خواهم! اصرار شــخص شاه بود. آن جلسه فقط 
بحث کارشناســي بود و اصًا بحث سياسي در آن 
مطرح نبود. نتيجه بحث ها و صحبت هاي آن جلسه 
را به آقاي تاج داديم و ايشــان هم به آقاي بازرگان 
تحويــل دانند و مهندس بازرگان آن را به شــوراي 

انقاب بردند.
باور کنيد يــادم نمي رود که هم آقــاي باهنر و هم 
آقاي بهشتي تأکيد داشتند که اين نيروگاه يک هسته 
استعمار است و بايد تعطيل شود. حتي براي اين هم 
که شده شــاه بايد اعدام شود. قبل از گزارش ها هم 
اعتقادشان اين بود. همه مي گفتند تو رفتي که اينجا 
را تعطيل کني پس چرا اين کار را نمي کني؟ ما در 
کشورهاي جهان ســوم، نيروگاهي هسته اي نداريم 
که بدون انگيزه سياسي ساخته شده باشد. زماني که 

هند و شــوروي رابطه خوبي داشــتند شوروي يک 
نيروگاه به هند داد. بعدازآن هم امريکا به پاکســتان 

نيروگاه داد که صرفاً سياسي بود.
در مورد اندازه نيروگاه صحبت کرديد.  ■

آقاي صالحي در جايي گفتند که سياستمان 
از نيــروگاه 1000 مگاواتي به نيروگاه 100 
تا 300 مگاواتي تبديل شــده اســت. شما 

نظرتان دراين باره چيست؟
□ چند وقت پيــش از وزارت امــور خارجه با من 
مصاحبــه کردنــد. بنده هــم گفتم که بــا نيروگاه 
هســته اي مخالفــم، ولي اگر موضوع آشنا شــدن با 
فنّاوري هسته اي اســت، يک نيروگاه 50 مگاواتي 
هم جواب مي دهد. که البته آن ها خوششــان نيامد. 
ايــن را هم مــن از خــود آقاي صالحــي آموختم. 
ايشــان وقتي از امريکا آمــد به عنوان مشــاور با ما 
همــکاري مي کرد. فرد متديني هســتند که بســيار 
هم کمک مي کردند. ايشــان آن زمان گفتند يک 
رآکتور کوچک آزمايشي درست کنيم و ببينيم آيا 

مي توانيم مشکاتمان را با آن حل کنيم يا خير.
براي اســتفاده انواع ديگــر انرژي آيا  ■

تالشي صورت گرفت؟
□ ما يک شــوراي انرژي داشــتيم که رياست آن 
با نخست وزير بود. دبير شــورا، معاون انرژي وزير 
نيرو بود. آقايي به اســم حضرتي نماينده ســازمان 
برنامه در شــورا بودند. گفتند که اين شــورا را احيا 
کن و دبيري  هم با شــما باشــد. ســازمان برنامه هم 
کمک مي کند. من از ســازمان بيرون آمده بودم اما 
هنــوز معاون انرژي بودم. آن زمــان آقاي خامنه اي 
رئيس جمهــور بودند و آقاي مهندس موســوي هم 
نخست وزير. به مهندس موسوي گفتم بياييم ببينيم 
آيا امکان اســتفاده ازمنابع ديگر انرژي هم هســت. 
ايشان گفتند خودتان مسئول اين کار شويد، کار را 
پيگيري کنيد و نيازي نيست که به وزارت نيرو هم 
بگوييد. وزير نيروي آن زمان هم آقاي غفوري فرد 
بــود. خاصه 700 هزار تومان اعتبار دادند که براي 
اين منظور يک کنفرانس علمي را شــروع کنيم. از 
22 کشور شرکت کردند، حتي از امريکا هم آمده 
بودند. انرژي هاي آبي، بادي، زيست گاز و... در آن 

کنفرانس مورد بحث قرار گرفت.
يکــي از مباحثــي که در آن کنفرانس مطرح شــد 
اســتفاده از نيروگاه هــاي آبــي کوچــک بود که 
چيني هــا اصرار داشــتند کــه به ايــن نيروگاه هاي 
کوچــک اهميت دهيــد و گفتند که مــا مي توانيم 
در اين زمينه ها به شــما کمک کنيم. زيست گاز نيز 
بخش اعظمــي از انرژي چين را تشــکيل مي دهد. 
هر ســاختماني آب گرم خود را از اين روش تأمين 
مي کند. در آن جلسه و کنفرانس اين بحث ها مطرح 
شد. درنهايت گزارش جلسه را به مهندس موسوي 
داديم که مورد غضب آقــاي غفوري فرد هم قرار 
گرفتيم. البته درنهايــت 200 هزار تومان هم اضافه 

آمد که آن را به مهندس موسوي برگرداندم.■

يادم نمي رود که هم آقاي باهنر 
و هم آقاي بهشتي تأکيد داشتند 

که اين نيروگاه يک هسته استعمار 
است و بايد تعطيل شود
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نوشــته آقاي مهندس ميثمي در سرمقاله شماره 89 
مجله چشــم انداز ايران با عنوان »مســعود رجوي 
کجاســت؟« هرچند با يک پرسش آغاز مي شود؛ 
ولــي حاوي پاســخ بــه برخي از پرسش هاســت. 
مهنــدس ميثمــي تاش مي کنــد در اين نوشــته، 
بخشي از تجربه سياسي خود را - که هزينه گزافي 
براي کســب آن پرداخت شده اســت- در اختيار 
مخاطبــان بگــذارد. اين تاش علي رغــم هر نوع 
کاســتي البته ممدوح است. بخشــي از اين نوشته 
حاصل تجربه هاي مســتقيم نويسنده مقاله است و 
خود نويســنده مســتقيماً در فرايند آن نقش داشته 
و بخشــي ديگر نيز تجربه غيرمســتقيم نويســنده 
بوده و از ديگران نقل شــده اســت، ولي هم زمان 
نبايد فراموش کرد که نويســنده، از منظري معين 
ايــن تجربه هــا را قــاب و قالب گرفتــه در اختيار 
خواننــدگان مي گذارد. بخشــي از مطالبي که در 
نوشته آمده است پيش ازاين به وسيله خود نويسنده 
مقاله يــا حتي ديگرانــي که در فراينــد پيدايش، 
پويش و فرســايش ســازمان مجاهدين خلق ايران 
فعال بوده اند، آمده اســت. نکته متفاوت اما شايد 
اين باشــد که نويسنده مقاله تاش  مي کند اين بار 
با تأکيد بر نقش شــخص مســعود رجوي و رفتار 
فــردي او ســازمان مجاهدين خلق را به بررســي 

بگذارد.
مطالعه رفتار فردي رجوي به عنوان يکي از عوامل 
تحوالتي که در ســازمان مجاهدين رخ داد، البته 
منطقي و موجه اســت. چراکه افــراد کم يا زياد- 
ازنظــر اخاقــي، حقوقي و حقيقــي در تحوالت 
نقش دارنــد، اما فروکاســتن همه تحــوالت اين 
سازمان طي سه دهه اخير نيز به رفتار فردي شخص 
رجــوي قانع کننده نيســت. رفتار و سياســت هاي 
ســازمان مجاهدين خلــق در دوره پيش و پس از 
انقاب درصورتي که محيط سياســي و اجتماعي 
چيز ديگري بود، نيز  مي توانســت متفاوت باشــد. 
هر سازمان سياسي يا اجتماعي هرچند مجموعه اي 

مرکب از افراد است، اما بر اساس اصل هم افزايي 
فرايند، حاصل جمع تک تک افراد نيســت. رفتار 
فرد به محض مشــارکت در فعاليت سازماني از آن 
تأثير مي پذيرد و بر آن اثر مي گذارد، اما چگونگي 
اين تأثير متقابل يک شــکل ندارد و در طول زمان 
هم ثابت نيســت. رفتار ســازمان نيز در تعامل ميان 
اليه هــاي گوناگون درونــي آن و همچنين محيط 
پيراموني سازمان است که شکل مي گيرد؛ بنابراين 
داراي نوعــي تکثر و پويايي اســت. در بررســي 
تحوالت هر ســازمان و نهاد سياســي و اجتماعي 
بررســي تأثير عوامل گوناگون در سطوح مختلف 

ضروري است.
يک ســازمان سياســي همچون هر نهاد محصور و 
محصول محيط اجتماعي و فرهنگ پيرامون خود 
اســت و در چارچوب آن عمل مي کند. ســازمان 
مجاهدين خلق نيز از اين امر مستثني نبود و نيست. 
پيدايــش اين ســازمان در دهه 40 خورشــيدي و 
تــداوم فعاليت هاي آن در دهه هاي بعد مســتند به 
عوامل فرهنگي، سياســي و اجتماعي احاطه کننده 
آن بود. افرادي که به اين ســازمان پيوستند داراي 
تعلق طبقاتي و اجتماعي معيني بودند و پيشينه هاي 
سياســي خاصــي را نمايندگي  مي کردنــد. از نظر 
فردي اين اعضا ماده خامي نبودند که با فعال شدن 
در ســازمان مجاهدين خلق ناگهان و ابتدابه ساکن 

شخصيت جديدي يافته و نقش تازه اي را بيافرينند. 
رهبران نخســتين مجاهديــن به خوبي بــه اين امر 
آگاهي داشتند. فرايند »خودسازي انقابي« که در 
آن برهه بر آن تأکيد مي شد نيز بيان همين آگاهي 
بود. بااين وجــود، رفتار فردي اين اعضا به شــرط 
عضويت فعال در ســازمان و مشــارکت در فرايند 
خودســازي انقابي درنهايت به ترکيب و سنتزي 
از بينش، منش و کنش گذشــته آنها و آموزش ها 
مي انجاميد؛ بنابراين هرچنــد نمي توان انکار کرد 
که سويه و آموزش هاي معمول در محيط سياسي 
که مجاهدين خلق ايجاد کردند، بر بينش؛ منش و 
کنــش افراد مؤثر بود، اما نبايــد فراموش کرد که 
اين آمو زش ها نمي توانســت پيشينه افراد را کامًا 
حذف کند؛ بنابراين فرد همواره با چالش ميان من 
فردي و ميراث گذشــته و همچنين من سازماني و 

آموزش هاي سازماني روبرو بود. 
افرادي که در مناســبات ســازماني و تشــکياتي 
بو ده انــد اين چالش ها را تجربه کرده اند. بخشــي، 
دوگانگــي رفتــاري فعاالن سياســي ســازمان در 
هنــگام عضويــت يا جداشــدن محصــول همين 
فرايند اســت؛ البته در همان زمان هم روشــن بود 
که کســاني که به عضويت ســازمان درمي آيند، 
کوله بــاري از رســوبات طبقاتــي و فرهنگي يک 
جامعــه جهان ســومي را بــا خود حمــل مي کنند. 

يادداشتي بر سرمقاله »رجوي کجاست؟«

احمد علوي

تشکيالت هرمي و کيش شخصيت در سازمان رجوي
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دگرگون کردن چنين فردي الجرم مستلزم تاش 
فردي- گروهي بســياري بود؛ اما حاصل چه بود؟ 
ارزيابي دقيق و کامل از پيامدهاي اين فرايند البته 

بسيار دشوار است.
مسعود رجوي همچون بســياري ديگر از اعضاي 
ســازمان مجاهدين خلق بــا کوله بــاري -به زبان 
آن روز- از رســوبات طبقاتــي و فرهنگي جامعه 
آن زمــان بــه فراينــد فعاليــت روزمره ســازمان 
 مي پيوندد. او نيز در مناســبات سازماني به محک 
تجربه گذاشته مي شــود و درنهايت مسئوليت هاي 
گوناگونــي را مي پذيــرد. نمي تــوان انــکار کرد 
جنبه هاي بســياري از شــخصيت مسعود رجوي –

مانند ساير اعضاي سازمان- پيش از عضويتش در 
سازمان شــکل گرفته بود. رابطه مسعود رجوي و 
ســازمان مجاهدين نوعي رابطه متقابل و دوجانبه 
بــوده اســت. اينکه مســعود رجوي تا چــه اندازه 
توانســته بــود با کمــک ســازمان مجاهدين خلق 
خود را از رســوبات يــک جامعه اســتبدادزده و 
طبقاتــي برهاند، جــاي گفت وگوي بســيار دارد. 
نويسنده مقاله »مسعود رجوي کجاست« با شواهد 
مستقيم و غيرمســتقيم فراوان جلوه هاي گوناگون 
خودشــيفتگي رجوي را بــه نمايــش مي گذارد. 
از آن رو که ويژگي هاي افراد ذاتي نيستند، طبيعي 
اســت که مي بايست پرسيد، رجوي اين ويژگي ها 
را چگونه و در کجا کســب کرده اســت؟ طبيعتاً 
بخشــي از اين خودشيفتگي که با کيش شخصيت 
آميخته اســت، محصول جامعه اي است که امثال 
رجــوي را در فرايند پرورشــي و آموزشــي خود 
دائمــاً بازتوليد مي کنــد. جامعه مرد-پدر ســاالر 
ايران که نابرابري و اســتبداد شرقي در آن نهادينه 
شــده اســت. هرچند نقش خود رجوي در کسب 
اين ويژگي ها نيز نبايد پنهان شــود. ميل به تمرکز 
قدرت و ناپاســخگويي - و به قول دوستمان آقاي 
ســعيد شاهســوندي در نوشــته اش در چشم انداز 
ايران شــماره 90- از پيامدهاي طبيعي چنين سابقه 

تاريخي- فرهنگي است.
و  قــدرت  تمرکــز  ايــن  جلوه هــاي گوناگــون 
ناپاســخگويي متنوع اســت و مي تــوان آن را در 
ســطوح گوناگون خانواده، مدرســه، محيط کار، 
مناســبات مذهبي و سياسي مشاهده و تجربه کرد. 
اگر ايــن مقدمه قانع کننده باشــد، مي تــوان ادعا 
کرد »مســعود رجوي« ديگر صرفاً اسمي خاص و 
شناســنامه اي ناظر به فرد معين نيست، عنواني کلي 
اســت که مصداق آن هزاران نفــر از افراد جامعه 
اســت. افرادي با صفات مشــابه مسعود رجوي در 
جامعــه آن زمــان و اين زمان ايران و در ســطوح 
گوناگون کم نيســت. شــماري يا هنوز دستشــان 
به حلقه قدرت نرســيده تا شــناگري خويش را به 
نمايــش گذارند و شــماري نيز در زيــر اليه هاي 
ســتبري از فروتني هــاي کاذب پنهــان شــده اند. 
نگاهــي گذرا به تيتر رســانه هاي گوناگون، کافي 
اســت تا خواننــده آن تيترها نمادهــاي گوناگون 
خودشيفتگي و کيش شــخصيت را مشاهده کند. 
ادعاي ارتباط با غيب و امام زمان، ادعاي داشــتن 

راه حل براي مشکات بشريت، ادعاي بهترين بودن 
در عالم خلقت، مديريت جهان، رهبري بشــريت، 
ادعــاي نيل به تمدن بــزرگ و... همه کم يا بيش 
نماد همين خودشيفتگي و نتيجه آن از دست دادن 

ارتباط با جهان پرچالش و واقعي است.
در ميان جريان هاي سياسي ايران از راست ترين تا 
چپ ترين مي توان نمادهايي خودشيفتگي و کيش 
شــخصيت را يافت. تفاوت کسي که رساله عمليه 
کمونيســتي در باب زندگي بهتر نوشــت  با فردي 
که حل مشکل بشــريت را در تماس با عالم غيب 
جست وجو مي کند چيست؟ به گمان نگارنده اين 
ســطور زمينه ســاز پيدايش چنين شــخصيت هايي 
را مي بايســت در جامعه ايران جســت وجو کرد، 
هرچند اين به معناي رفع مســئوليت از فرد نيست. 
اين جامعــه و فرهنگ آن، اين توانايي را دارد که 
زمينــه ظهور چنين شــخصيت هايي را فراهم کند؛ 
اما بســته به اينکه شــخص موردنظر در چه محيط 
سياسي فعال مي شود، نمودهاي آن متفاوت است.

اهميــت مطالعــه گفتمــان خودشــيفتگي آميخته 
به کيش شــخصيت در اين اســت که بســياري از 
گرايش هاي سياســي در ايران خواسته يا ناخواسته 
از آن الهــام مي گيرنــد يا به ناچار به آن ســر و تن 

مي سپرند.
تشــکيات هرمي و مبتني بر رهبرپرستي و کيش 
شــخصيت که راه هر نــوع پاســخگويي و انتقاد 
را مي بندنــد، در بــن و بنــا تبلور چنيــن گفتماني 
هســتند. بر اســاس نــگاه هرمي منبع مشــروعيت 
و اقتدار در رأس هرم ســازماني اســت و اعضاي 
ســازمان به تناســب نزديکي به رهبري است که از 
اهليــت و صاحيت بهره مي برند. منابع- از منزلت 
و اعتبــار و اقتدار- نيز بر اســاس همين اليه بندي 
هرمي توزيع مي شــود. هرچند گرايش هاي سنتي 
به صراحــت بر اين نــگاه هرمي تأکيــد دارند؛ اما 
کــم نيســتند گروه هــاي به ظاهر متجــدد و حتي 
ضد مذهبــي که همــان درون مايــه را نمايندگي 
مي کنند. اين گفتمان، موزائيکي از گفته هاي ريز 
و درشــتي اســت که اين مجموعه ناسازگار ولي 
معطوف بــه قدرت را توجيه مي کند. گفتماني که 
چون کلکسيون سيال و ســياري است و به تناسب 
مخاطــب و شــرايط تغييــر مي کند امــا علي رغم 

ايــن لحظه اي بودن و ناســازگاري دروني، ادعاي 
حقانيت مطلق و تام خود را از دست نمي دهد.

ســياليت اين گفتمان چنان اســت که مي تواند از 
صدور اطاعيه عليه »حکام بعثي عراق« آغاز شود 
و به هم دســتي و هم پيماني با همان حکام بينجامد 
يا در عين به دوش کشــيدن پرچم يگانه مبارز ضد 
امپرياليســم به هم پيمانــي با هارتريــن جناح هاي 

امپرياليسم بپردازد.
نظــام آفرينــش در چارچوب گفتمــان اقتدارگرا 
هرمي اســت. هميــن نگاه به آفرينــش در بازتاب 
زميني و اجتماعي خود به نظام هرمي در مناسبات 
اجتماعي مي انجامد. برابري توزيع منابع در جامعه 
اعم از درآمد- دارايي، قدرت، منزلت، معرفت- 
منفعت نيز بر اساس همين نگاه هرمي بي معناست. 
نظام هرمي در شبکه روابط اقتدارگرا را در خانه، 
مدرسه، محات و... و حتي جماعت هاي موسمي 

مي توان تجربه کرد.
در چارچوب همين نگاه هرمي اســت که رهبري 
مختص گروهي خاص و برگزيده اســت و مردم 
را نيز وظيفــه اي جز اطاعت و بندگي اين نخبگان 
نيســت. رهبرپرستي و ذوب شــدن در او جزئي از 
ادبيات حاکم اســت، تبلور رســمي چنين درکي 
رابطه سياسي اســت. کاريکاتور دولت، نهادهاي 
سياســي مدرن در چارچوب ايــن نگاه به زينت و 
ظاهري براي درون مايه کهن بدل مي شــود. برخي 
مطالعــات تجربي با ادعــاي نگارنده اين ســطور 
ســازگاري دارد. مثاً سريع القلم )1386( در يک 
پژوهش تجربي با عنوان »فرهنگ سياســي ايران« 
به بررســي مؤلفه هاي مختلف سياســت ورزي در 

جامعه ايراني مي پردازد.
داده هاي تجربي اين پژوهشگر رفتار سياسي جامعه 
آماري موردنظر خود را در سطوح گوناگون فرد، 
ســطح ماهيــت روابط ميان شــهروندان و ســطح 
ســاختارها مي کاود. نتايج اين پژوهش در ســطح 
فــردي مواردي اســت از قبيــل: منفي بافي، غرور 
کاذب، کــم فکر کــردن، نگاه ابــزاري، تمايل به 
آزار، تحقيــر و تخريب ديگــران، ضعف در هنر 
گوش کردن به ديگران، احساســي و هيجاني بودن 
فــرد در جامعه مورد نظر تأييــد مي کند. همچنين 
ســريع القلم در توصيــف ويژگي هــاي فرهنــگ 
سياســي ايرانيــان از مفاهيــم فرهنگ خشــونت، 
 بي اعتمــادي، بيگانگي، خصومــت و غارتفرقه و 
فقدان اجماع نظر و نفي و حذف استفاده مي کند. 
سريع القلم نشــان مي دهد که جامعه آماري مورد 
تحقيقــش بــه يکسان ســازي، پوپوليســم، کنترل 
ديگــران، دعــوت و اجبــار به مرکزيــت خود و 
واداشتن ديگران به اطاعت از خود گرايش دارد.

بنابرايــن ضمن تأييد موارد اساســي نوشــته آقاي 
ميثمي در خصوص مســئوليت اخاقي، حقوقي و 
حقيقي رهبران سازمان ها و گروه هاي سياسي، در 
مواضع آنها، نبايــد، تأثير فرهنگ جامعه بر منش، 

روش و کنش سازمان ها را فراموش کرد.■

مسعود رجوي همچون بسياري 
ديگري از اعضاي سازمان 

مجاهدين خلق با کوله باري -به 
زبان آن روز- از رسوبات طبقاتي و 
فرهنگي جامعه آن زمان به فرايند 
فعاليت روزمره سازمان  مي پيوندد. 

او نيز در مناسبات سازماني به 
محک تجربه گذاشته مي شود و 

درنهايت مسئوليت هاي گوناگوني 
را مي پذيرد
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در دســترس چريک هــاي مخفــي نبــود و غذاها 
و ميوه هايــي مي خورديــم کــه متأســفانه هرگــز 
مجاهدين بيرون زندان نداشــتند و ما شــنيديم که 
بچه ها زخم معده گرفتند و طالقاني بسيار ناراحت 
شــد. ما در زندان مخفيانه راديو داشتيم و از اخبار 
بيرون مطلع مي شديم و در ماقات هاي خصوصي 
امــکان ردوبدل شــدن نه تنها گرد ســيانور، بلکه 
باالتر از آن هم بود. در خاطرات من آمده اســت 
که پرويز يعقوبي در زندان قزل قلعه پيشــنهاد کرد 
از طريق ماقاتي ها، مسلســل وارد زندان کرده که 
جمعاً فرار کنيم که تقي شــهرام در آن مقطع، آن 
را عمــل بزرگ تلقي کرده و با آن مخالفت کرد؛ 
ولي امکان ورود اســلحه وجود داشــت. به راستي 
دفاعيات سعيد محسن، علي ميهن دوست و مهدي 

رضايي چگونه به خارج از زندان منتقل شد؟
زنده يــاد علي باکري ارتباط مســتمري با بيرون از 
زندان داشت و طرحي براي فراري بزرگ داشتيم 
که جمع 40 نفره زندانيان زندان اوين، از آن مطلع 
بودند، ولي معلوم نشــد که از آن طرح مســئوالن 
زندان، آگاه شدند يا نه؛ ولي همه را در محرم سال 
50 در پي سرودخواني انقابي از هم جدا کرده و 
به ســلول انفرادي انداختند؛ که در »خاطرات جلد 

2«آمده است.
در مورد تشــنج و اســتفاده رجوي از گرد سيانور 
بعد از شــنيدن خبر اعــدام آن چهار نفر و تخفيف 
حکم خود هيچ شک و ترديدي در جمع 70 نفره 
زندان قصر وجود نداشت و يکي از انتقاد هاي ما به 
او اين بود که چرا باوجود خط مشــي بقاي رزمنده 
که در نامه اش مندرج بود، خواست خود را بکشد. 
حتي در يــک روزي که در ماقات پشــت ميله، 
کنار رجوي ايستاده بودم و آن طرف ميله خانواده 
مسعود آمده بودند، حاج احمد صادق، پدر شهيد 
ناصــر صادق، به مســعود گفت: آقا مســعود توقع 
نداشــتيم تو دســت به اين کارها بزني. کســي که 
مســعود را از اســتفاده از گرد ســيانور بازداشت، 
عباس داوري بود که فکر مي کنم حاال عضو باالي 
تشــکيات مجاهدين به رهبري مسعود باشد. اين 
نيز مطلبي اســت که در خاطــرات آمده و تاکنون 
چندين بار چاپ شــده و حتــي انتقاداتي از جانب 

آنها يا هواداران آنها به آن نشده است.
همچنين ايشان ذکر مي کنند که »سرمقاله، اگرچه 
رســماً اتهامي را متوجه رجوي دائر بر همکاري با 
ســاواک نمي کند؛ اما فحواي نوشته و گزاره هاي 
نقل شــده اين ايــده را به خواننده انتقــال مي دهد. 

محل ترديد اســت و ممکن است براي لطفي عزيز 
با نامه ديگري که رجوي بعد از شــهادت ياران نام 

برده به بيرون فرستاد، مشتبه شده باشد«.
توضيــح اينکه در نوشــتن اصل نامه و فرســتادن 
آن بــا عدم رعايت ترتيبــات امنيتي، هيچ ترديدي 
نيســت. اين نامه را مســعود رجوي وقتي نوشــت 
کــه در زندان قزل قلعه بــود و حکم اعدام پنج نفر 
از اعضــاي مرکزيــت، يعني ناصر صــادق، علي 
ميهن دوســت، علي باکــري، محمــد بازرگاني و 

مسعود رجوي صادر شده بود.
تأثيــري که لورفتن نامه داشــت، در تشــديد جرم 
کســاني بود که حکم هاي پايين تــر گرفته بودند؛ 
مانند موســي خيابانــي، فتح اهلل خامنــه اي، کاظم 
شفيعي ها و... که در دادگاه تجديدنظر احکامشان 
ســنگين تر شــد و هيچ ربطي به حکــم اعدام پنج 
نفر نداشــت. دراين باره توضيحاتــي در جلد دوم 
خاطــرات من »آنهــا که رفتنــد« از صفحه 106 به 
بعد موجود است که مورد دقت قرار نگرفته است. 
يکي از مســئوليت هاي من در زندان اوين، اين بود 
که هرکس رعايت مسائل امنيتي را نمي کرد، به او 
تذکر مي دادم يا تنبيه مي شــد و اين تذکر، شــامل 
شــهيد مجاهد اصغر بديع زادگان هم شد، چراکه 
او هم نامه اي نوشــت و فرســتاد که رعايت مسائل 
امنيتي در آن نشــده بود. اين هم مسئله اي است که 
در جلــد دوم خاطرات آمده اســت و جمع زندان 
همــه آن را مي داننــد. در مورد نامــه ديگري که 
دوست عزيز به آن اشاره کردند که مسعود رجوي 
بــه خــارج زندان نوشــت، چون آن موقــع من در 
زندان بودم، اطاعي نــدارم و در خاطرات خودم 

هم نياورده ام.
در ادامه آورده اند »داشــتن گرد سيانور در زندان 
بــه نظر درســت نمي آيد و مــن شــخصاً تاکنون 
دراين باره و مورد باال هرگز نشــنيده ام. در آن ايام 
)ماه هاي اوليه پس از ضربه شــهريور 1350( ما در 
بيرون هم براي تهيه قرص ســيانور مشکل داشتيم 
و براي همه افراد، قرص وجود نداشــت، چه رسد 
به داخل زندان. اين شــايد يک نوع جوسازي در 

همان موقع بوده باشد«.
توضيح اينکــه همان طور که وقتي مــن در زندان 
بودم، از برخي مسائل بيرون اطاع نداشتم، طبيعي 
اســت که دوســت عزيز نيز از مسائل درون زندان 
مطلع نباشــند و در اين موردقيــاس هم، نمي تواند 
کمک کنــد. در زندان مــا امکاناتي داشــتيم که 
بچه هاي بيرون نداشــتند، کتاب هايي داشــتيم که 

دوست گرامي سعيد شاهسوندي، در نقد و بررسي 
ســرمقاله اينجانب در شــماره 89 با عنوان »مسعود 
رجوي کجاست؟« مطلبي را براي ما فرستادند که 
در شــماره 90 با عنوان »رجــوي و قدرت متمرکز 
غيرپاسخگو« درج و منتشر شــد. ايشان مستنداتي 
براي مقاله اينجانب در راســتاي عدم پاسخگويي 
مســعود رجوي آوردند که در تکميل و تدقيق آن 

مقاله بود. 
و  صحيــح  نــکات  از  سرشــار  »ســرمقاله 
درس آموزي هــاي تاريخي اســت. به خصوص در 
انتهاي نوشــته که آمده اســت: »مســعود رجوي، 
امــروز هم آنجاســت کــه پرســش ها را پاســخ 
نگويــد«... »قــدرت متمرکــز ِغيرپاســخگو« اين 
اســت هســته اصلي و عصاره آنچه در تشکيات 
مجاهدين تحت عنوان انقاب ايدئولوژيک به راه 
افتاد... به دو نقل قول از مهدي ابريشمچي که خود 
يکي از عوامل اصلي اين استحاله ايدئولوژيک – 
تشکياتي در درون مجاهدين است بسنده مي کنم. 
وي اعــام مي کند: »رهبــري ]رجوي[ مطلقًا 
َتَعُيني به ســمت پائين را نمي تواند  هيچ 
بپذيــرد.« ابريشــمچي در توضيــح مطلب فوق 
کشــف! جديدي هم کرده و مي گويد: ... »عنصر 
پائين نمي تواند به عنصر باالتر از خود انتقاد 
کند. مرز دموکراســي صالحيت اســت. 
توان تصميم گيري يعني دموکراســي]![... 
اآلن اگــر تمام دفتر سياســي و مرکزيت 
موافق استراتژي باشد، ولي مسعود موافق 
نباشــد، ما طرح را اجرا نمي کنيم. ما هيچ 
خط اســتراتژي را تــا او تصويب نکند به 
مرحله اجــرا درنمي آوريم، حتي اگر تنها 
او موافق و ديگران مخالف باشــند... «در 
همين درفشاني ابريشــمچي ادامه مي دهد که همه 
به رجوي مشــروط هستند و او در مقابل هيچ کس 
مسئول نيست. او صراحتاً مي گويد: »در پائين تر 
از مســئول اول و رهبــري ايدئولوژيک 
همه مشــروط هســتند و قبــل از همه به 
مسئول باالتر خودشان مشروط هستند. اما 
مسعود در باال به کي مشروط است؟ فقط به 
مسئولي جز  ايدئولوژيک مان،  او،  انقالب. 

خدا ندارد«.
اما در ابتــداي مقاله شــان مــواردي آورده اند که 
توضيحاتي به شــرح زير دربــاره آن مي دهم. در 
شــماره يک، نوشــته اند که »اصل نوشتن اين نامه 

در زندان امکانات زيادي داشتيم

لطف  اهلل ميثمي

توضيحي بر يادداشت »رجوي و قدرت متمرکز غيرپاسخگو«
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از داوطلبان آغاز به کار کرد.
نزديک يک ميليون. ■
بله، در سراســر کشــور جمعيت عظيمي عضو  □

حــزب شــدند، درحالي کــه هيئــت مؤسســين و 
اعضاي اوليــه حزب، پيش بيني کــرده بودند که 
شــکل گيــري حــزب،  تدريجي خواهد بــود. به 
خصوص کــه مؤسســين و اعضاي اوليــه و فعال 
حزب، مســئوليت هاي فراوان ديگري هم برعهده 
داشــتند. در پايان کار شــوراي انقــاب، به دليل 
ضرورتي که آقاي بهشــتي در ســاماندهي حزب 
و همچنين ادامــه مطالعات گروهــي بنياديني که 
ســال ها پيــش از آن در مرکز تحقيقات اســامي 
داشــتند، مصمم بودند وارد کار اجرايي نشــوند. 
ايــن تصميم به دليل قهر با انقاب يا شک داشــتن 
به توانايي هاي خودشــان نبــود، بلکه به اين خاطر 
بــود که ايشــان معتقد بودنــد ايــن دو کار براي 
تضميــن آينده انقــاب خيلي مهم اســت. حزب 
خيلي آشفته بود و بايد ســاماندهي و کادرسازي 

ادامــه گفت وگــوي گذشــته و  ■ در 
فرموديد،  مورد حــزب  در  مقدماتي که 
به اينجا رســيديم که قرار بــود براي ما 
بگوييــد آيا حــزب جمهوري اســالمي 
توانســت کار فکري، تئوريک و آموزشي 
جديدي نسبت به آموزش هاي جاري در 
حوزه هاي علميــه و امثالهم انجام دهد؟ 
منظور کاري باالتــر از کارهاي مطهري 
يا بازرگان و خود بهشــتي يا باهنر است. 
يعني حزب چــه نوآوري هايي در زمينه 
راهبــردي يا ايدئولوژيک يا تشــکيالتي 

داشت؟
پيــش از هرچيــز بايد بگويم چــون من عضو  □

حزب نبودم و فقط ناظر بر حزب بودم و دورادور 
در جريان مسائل بودم، قاعدتاً خود اعضاي حزب 
بهتر مي توانند در اين مورد بگويند، اما تا آنجايي 
که مي دانــم و مي توانم خدمتتــان عرض خواهم 
کرد. حزب جمهوري اسامي، با مراجعه بسياري 

امري که من، يعني کســي که بيشــترين تهمت ها، 
دروغ ها و نامردمي هــا را از رجوي و گروه تحت 
امــر او دريافــت کــرده، بنا بــه نداي  وجــدان و 
وفــاداري به ارزش ها و به مصــداق اين گفته واال 
که »زشــتي ها و بدکرداري هاي گروهي، شــما را 
از عدالــت دربــاره آنان باز نــدارد« ناگزير از اين 
گواهي هستم که رجوي باوجود بسياري ضعف ها 
و قدرت طلبي هاي بنيادبربادده که بسا فاجعه ها هم 

آفريد، هيچ گاه با ساواک همکاري نداشت«.
توضيــح اينکه اگــر دوســت عزيز بــه خاطرات 
اينجانــب و روابطي که با مســعود داشــتيم توجه 
مي کــرد، به هيچ وجه چنين برداشــتي از ســرمقاله 
نمي کــرد، مــن نيــز در زنــدان قصــر، قربانــي 
نامردانگي هاي آقاي رجوي شــدم و با شديدترين 
توهين ها و برچسب ها و انگ هاي گوناگون روبرو 
شدم و درنهايت و آشکارا راه خودم را از سال 55 
از او جــدا کردم؛ ولي هيچ وقت و در هيچ مقطعي 
نه من و نه دوســتان زندان، او را همکار ســاواک 
نمي دانســتيم و در جمــع 70 نفره زنــدان قصر که 
آمديــم، رجــوي مدت ها در جمــع رهبري کننده 
زندان بود؛ ولــي به دليل همين ضعف ها که بچه ها 
از او مشــاهده کردند، در انتخاباتي که به مناسبت 
رهبري زندان برگزار شــد، فقــط يک رأي آورد 
و بيشــترين رأي را جمع ســه نفره موسي خياباني، 
فتح اهلل خامنه اي و کاظم شــفيعي ها آوردند و واقعاً 
همــه ما از اقــدام به خودکشــي او ناراحت بوديم 
و او و بهمــن را بازمانــده مرکزيــت مجاهديــن، 

مي دانستيم.
پس از پيروزي انقاب نيز، بخشي از بازجويي هاي 
رجوي را منتشر کردند که کروکي خانه حنيف نژاد 
را کشــيده بود. من طي مصاحبه هايي اظهار داشتم 
که تنها جمع زندان است که مي تواند در اين مورد 
اظهارنظر کند؛ چون در جريــان بازجويي ها بوده 
اســت. براي نمونــه در خاطرات من آمده اســت، 
وقتي رضا رضايي بازداشــت شــد، ســعيد محسن 
اســم تمام لو رفته ها را در سلول او انداخت و رضا 
بعــد از مقداري مقاومت در زير شــکنجه، تمامي 
اين اسامي را به ســاواکي ها گفت و ساواکي ها به 
او اعتماد کردند و در ســايه ايــن اعتماد بود که با 
مديريت بچه ها او را از زندان فراري دادند. شــهيد 
ميهن دوســت هم مدتي بعد بازداشت شد و سعيد 
محسن از طريق ارتباطات پيچيده، اسامي لورفته را 
به او رســاند و او هــم در بازجويي  آن ها را گفت. 
در آن مصاحبه هــا از ايــن نمونه ها، ذکر کردم که 
اين ها همکاري نبود، بلکه دادن اطاعات ســوخته 

به ساواک بود. 
امــا در مورد علي زرکش، من در ســال 55 که به 
بنــد چهار، پنج و شــش زندان قصر منتقل شــدم، 
مدت چهار ســاعت با علي زرکش صحبت کردم 
که در آن مقطع علي مســئول تشکيات مجاهدين 
در زندان بود. طي اين چهار ســاعت با تحليل هاي 
من موافق بود که متأسفانه مقامات زندان، من را از 
او جدا کردند و مدتي بعد او را به اوين بردند. علي 
خود به من گفت که ما سعي کرديم بياييم زندان تا 

از اينجا ارتباطي با مجاهدين داشته باشيم.■

اختالف نظر بهشتي با اعضاي نهضت 
بنيادي نبود

گفت وگو با عليرضا بهشتي - بخش دوم

در شماره پيشين چشــم انداز ایران، گفت وگویي با دکتر عليرضا بهشتي درباره 
حزب جمهوري اسالمي داشتيم. در این بخش از گفت وگو آقاي ميراصغر موسوي به 
همراه ایشان پاسخگوي برخي پرسش ها هستند. موسوي از روزنامه نگاران باسابقه 

است که در روزهاي اول انقالب در تحریریه روزنامه جمهوري اسالمي بوده اند.
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مي شد. همچنين، جزو اولويت ها و ضرورت هاي 
آقاي بهشــتي، پرداختــن به بحث هــاي فکري و 
ايدئولوژيــک و مطالعاتــي بــود. در فعاليت هاي 
اجتماعي شــان، به خصوص از سال 1342 به بعد، 

تأکيد زيادي روي اين دو مسئله داشتند.
مواضع ايشان در مورد کتاب »راه طي  ■

شده« در قم مؤيد همين بود، علماي ديگر 
در اين زمينه، اين طور فکر نمي کردند.

بلــه، مرحوم بهشــتي، مبــارزه را با اين مســير  □
قابل پيگيري مي دانستند. به همين دليل جزو اولين 
قدم هايي که آقاي بهشــتي برداشــتند اين بود که 
واحــد آموزش و واحد ايدئولوژيک را در حزب 
راه انــدازي کننــد. اين ها را تا ســال 60 مي گويم 
که خبــر دارم و بعدازآن را بايد کســاني که خبر 
دارند، بگويند. ولي آنچه براي من روشــن اســت 
اين اســت کــه در اوج درگيري هايــي که در آن 
زمان در کشــور بود و مســائل جنــگ، همچنين 
مشــغوليت هاي کاري ايشان در قوه قضائيه، ايشان 
به همــراه دوستان شــان به تدويــن مواضع حزب 
جمهوري اســامي هم پرداخــت؛ چون اين براي 
ايشــان همان طور که گفتم، يک ضــرورت بود. 
چــون آقاي بهشــتي و آقاي باهنــر به طور خاص 
در تدويــن کتاب هــاي درســي تعليمــات ديني 
مي خواستند يک منظومه فکري را طراحي کنند، 
قاعدتاً براي اين دو نفر، تدوين مواضع حزب هم، 
راحت تر بود و مي دانســتند که از کجا بايد به اين 

مباحث پرداخت.
وزارت  ■ زمينه مي گفتند  اين  در  ايشان 

علوم از ما اين را مي خواهد يک آموزش 
اسالمي را بنويسيم که براساس آن بچه ها 
مثاًل دزدي نکنند، اما ما مي خواهيم اسالم 
را به عنوان يک مکتب بــه بچه ها معرفي 
کنيم. منظومه که مي گوييد منظورشــان 

همين بود؟
بله، منظورشــان مکتــب راهنمــاي عمل بود.  □

چيزي که از بحث هاي انتزاعي بيشتر باشد.
ايــران هم در  ■ به  پيــش از مراجعت 

مســجد هامبورگ، »اسالم؛ مکتب مبارز« 
را منتشر مي کردند.

بله، اآلن هم که مباحــث کتاب هاي تعليمات  □
دينــي آن زمان، به نام »شــناخت اســام« منتشــر 
شــده اســت، من بــه همــه توصيه مي کنــم براي 
آشــنايي با جغرافياي انديشــه و زاويه نگاه آقاي 
بهشتي به اســام، اگرچه ممکن است در جاهايي 
تجديدنظرهايــي در آن الزم باشــد، امــا به عنوان 
يــک مجموعه منســجم بــه آن توجــه کنند. اين 
کتاب براي هرکسي که مي خواهد به طور اجمالي 
با اســام آشنا شــود، مجموعه بسيار خوبي است. 
کتاب ســال چهارم دبيرســتان آن زمان هم با نام 
»فلســفه دين« منتشــر شــد که خود آقاي بهشتي 
مي گفتند بيشــتر کار اين کتاب را خودشان انجام 
دادنــد، افزون بر اين، پيش از انقاب يک ســري 
ســمينارهاي منطقه اي در کشور بود. به اين شکل 

که کشــور به چهار منطقه تقسيم شده بود: شرق، 
غــرب، جنــوب و مرکــز. در هر منطقه در شــهر 
مهم آن مثًا مشــهد در منطقه شــرق يا اروميه در 
منطقه غرب برگزار مي شــد. يادم هســت سمينار 
غرب را که در اروميه تشــکيل شــد ما خانوادگي 
همراه ايشــان بوديم. در تهــران و اصفهان هم اين 
سمينارها انجام مي شد و در آن معلمان ديني براي 

بحث دور هم جمع مي شدند.
چه سالي بود؟ ■
حــدود ســال 1355. زماني اســت کــه آقاي  □

بهشتي از آموزش و پرورش بازنشسته شده بودند، 
امــا چون مي خواهند ايــن کار را به يک نتيجه اي 
برســانند همــکاري مي کننــد. در آن ســمينارها 
مرحــوم مطهــري و مرحــوم گلزاده غفــوري و 

مرحوم باهنر هم مي آمدند.
اين با ابتکار خود ايشان بود يا وزارت  ■

آموزش و پرورش؟
خدمــت  □ ضمــن  آموزش هــاي  جــزو  ايــن 

آموزش وپــرورش آن زمــان بود کــه البته جدي 
گرفته نشــده بود، اما اين تقســيم بندي ها را همان 
گروه مؤلفان انجام داده بودند؛ يعني توسط گروه 
دينــي، آقاي گلــزاده و... يک ســري از نوارهاي 
اين جلســات را که داشتيم، پياده و منتشر کرديم. 
بنابراين آقاي بهشــتي اين تجربيــات را تا پيش از 
شروع حزب جمهوري اسامي دارد. البته اعضاي 
ديگــري هم بودند. در کار بــزرگ تحقيقاتي که 
در مرکــز تحقيقات اســامي انجام مي شــد هم 
آقــاي بهشــتي و آقاي موســوي اردبيلــي محور 
ايــن جمع بودنــد و بقيه مانند آقــاي مفتح، آقاي 
مهدوي کني و آقاي شــبيري مي آمدند و کمک 
مي کردند. افسوس که آن کار بزرگ و ارزشمند 
روي بازخوانــي متون اســامي ادامــه پيدا نکرد. 
اين هــا حتي روي اصول اســتنباط، قائل به اجتهاد 
بودنــد و روي آيات هم با توجه به پرســش هاي 
جديد، موضوع شناســي مي کردنــد. باقيمانده آن 
کار بزرگ، چندهزار فيش دستي است. به هرحال 
اين ســوابق را که داشــتند، مي توانستند در بخش 

آموزشي - تئوريک هم استفاده کنند.
اسناد حزب دست آقاي دکتر شيباني  ■

است؟
اســناد حزب متفرق شد. بخشــي از آن دست  □

آقــاي دکتر جاســبي اســت و مي گوينــد دارند 
روي آنهــا کار مي کنند، البته يــک کارهايي هم 

شــد، مثًا يــک مجموعه هفت جلــدي قرار بود 
چاپ شــود به نام »تشــکل فراگير« کــه پنج جلد 
آن چاپ شــد و مجموعه اسناد اداري حزب بود. 
يک روزشمار حزب جمهوري اسامي هم چاپ 
شــد که من فقط جلــد اول آن را ديدم، ولي اين 
اســناد جاي کارهاي خيلي زيادي داشــت. ما هم 
هر ســندي که به دستمان رســيده را در بنياد نشر 
آثار شــهيد بهشــتي حفظ مي کنيم، متأسفانه هنوز 
کار خوبي انجام نشده؛ چون مشکل بزرگ ايران 
اين است که افراد فکر مي کنند داشتن اسناد يک 
مزيت اســت درحالي که نمي دانند داشــتن اسناد 
مهم نيســت، بلکه کار روي اســناد مهم است. ما 
اســناد خودمان را به زودي در فضــاي مجازي با 

قابليت جست وجو قرار خواهيم داد. 
دکتر بقايي مي گفت اسناد خانه سدان  ■

دست من است و هيچ وقت هم اين اسناد 
ملي را افشــا نکرد و ســعي داشت از ِقَبل 

اين اسناد استفاده ببرد.
اســناد ملي مال کسي نيســت و متعلق به ملت  □

اســت. اتفاقاً چنــد روز پيش، نــزد آقاي مهندس 
محمد بهشــتي شــيرازي بودم. ايشــان مي گفتند 
ما در کاخ گلســتان 700 هزار ســند دولتي متعلق 
بــه دوره قاجار پيدا کرده ايــم و اين مورخيني که 
تاکنــون تاريخ قاجــار را نوشــته اند هيچ کدام به 
اين اســناد دسترســي نداشــته اند. توجه بفرماييد 
که کاخ گلســتان در زمان قاجــار، مانند دبيرخانه 
دولت بوده و اين قدر اهميت داشته است؛ بنابراين 
وقتي در مــورد يک دوره قديمي که علي القاعده 
بايد اآلن همه چيز آن در دســترس عموم باشد، ما 
چنين وضعي داريم، با اين حساب در مورد حزب 

جمهوري ديگر بايد توقعاتمان را کم کنيم.
به هرحال منظورم اين اســت که واحد ايدئولوژي 
هــم فعاليت هاي خودش را داشــت و جزوه هايي 
را در زمينه آموزشــي منتشــر مي کرد. يک سري 
جــزوات را مــا داريم کــه در قطع جيبي منتشــر 
مي شــد. برخــي بحث هاي خــود آقاي بهشــتي 
هستند، برخي آثار مرحوم مطهري هست. از آقاي 
مفتح و آقاي خامنه اي هم مطالبي هســت. معموالً 
اين مطالب صحبت هاي اين افراد درمورد مواضع 
حزب بوده اســت که بعداً پياده و به صورت جزوه 

منتشر مي شده است.
ميراصغر موســوي: مثًا يک جــزوه در مورد 
دخالت امريکا در کردســتان بــود و کارهايي به 
اين شکل. يک ســري جزوات هم تحليل سياسي 
بود. چند مورد از اين تحليل ها را اگر بخواهم نام 
ببرم يکي در مورد وقايع روز ايران و وقايع قبل از 
کودتاي شــيلي بود که اين ها جزِو نشريات حزب 
بود که بعداً به صورت کتاب چاپ شــد يا سلسله 
مقاالتي که در مورد کردستان آقاي علي سروش 
کار کــرد که در نوع خــودش کار مهمي بود. يا 
مثًا کار »حزب اهلل، حزب شيطان« که آقاي حاتم 
قادري سال 58 آن را نوشت يا مائوئيسم که آن را 
خودم کار کــردم. اين ها مطالب توليدي ما بودند 

مشکل بزرگ ايران اين است که 
افراد فکر مي کنند داشتن اسناد 

يک مزيت است درحالي که 
نمي دانند داشتن اسناد مهم 

نيست، بلکه کار روي اسناد مهم 
است
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که به حــزب مي رفت و آنجا نشــر مي يافت و به 
دست اعضا مي رسيد.

در زمينه فکري، نوآوري خود حزب،  ■
به جز آنچه مطهري و بهشتي نوشته بودند 
چه بود؟ منظورم کار ايدئولوژيکي است 

که کار خود حزب باشد.
تا ســال 60 اين زمينه ايجاد شد که جوان ترها  □

هــم وارد ايــن کار بشــوند؛ امــا پيــش از آن، 
درس گفتارهاي خود آقاي بهشتي مانند »مالکيت« 
منتشــر شد. اين مجموعه درس هايي بود که ايشان 
هم زمان در تهران براي دانشــجويان و در قم براي 

طاب تدريس مي کردند.
در ايــن رشــته آموزش هــا، مطالب منــدرج در 
روزنامه حزب جمهوري اســامي خيلي مهم بود؛ 
چون هم بــراي اعضاي حزب بــود و هم در بين 
مردم منتشــر مي شــد. مثًا صفحــه ايدئولوژيک 
روزنامــه، صفحه مهمي بود و برايش همه زحمت 
مي کشيدند. من دو سه ماه اين تجربه را داشتم که 
با اين بخش همکاري کنم. آن زمان من دبيرستان 
مي رفتم. مسئول صفحه ايدئولوژيک به من گفت 
کــه بــروم و دو تــا کاس درس گفتــار آزاد در 
دانشــگاه تربيت معلم را ضبــط کنم. يکي کاس 
»تحليل انقاب اســامي« دکتر حداد عادل بود و 
ديگري کاس دانش و ارزش آقاي دکتر سروش 
بود. ما اين ها را ضبط مي کرديم و براي اســتفاده 
افراد حزب، بــه روزنامه مي آورديم. يادم اســت 
حزب، يــک دفتــر کوچک تري هــم در خيابان 
وياي تهران داشــت که بعداً روزنامه رسالت آن 
را گرفت و اآلن نمي دانم دســت کيست. اين دفتر 
روشنفکرترها بود )باخنده( البته همه شاخه هايش 
فعال نبود. شــاخه مهندسان و پزشکان آنجا مستقر 
بود. مــن چون از دبيرســتان که تعطيل مي شــدم 
نمي خواستم از دبيرستان که چهارراه آبسردار بود 
بــه خانه در قلهک بــروم و دوباره برگردم و بروم 
کاس را ضبــط کنــم، به آن دفتر پــدر مي رفتم. 
آقايي در اتاق بغلي پدر بود که او را نمي شــناختم 
ولــي خيلي خوش اخاق و شــوخ بود و هميشــه 
با مــن خوش وبش مي کرد. ســر ماجــراي قبض 
بســيار ســنگيني که براي گروهي از دوســتان در 
مؤسســه خيريه اي آمد که در آن خيريه، بچه هاي 
جنوب شــهر را به اردوگاهي در نزديکي مســجد 
قبا مي آوردند تا در اســتخر آنجا شنا کنند، به من 
گفتند که به پدرت بگو که ما با کمک هاي خيريه 
نمي توانيم پول قبــض را بدهيم. ماجرا را به پدرم 
گفتم. ايشــان گفتند جمعه صبح، جلســه مرکزي 
حزب اســت، بيا و آنجا به آقاي عباســپور، وزير 
نيرو، ماجرا را بگو. صبح جمعه که خواستم ماجرا 
را به آقاي عباسپور بگويم ديدم همان آقايي است 
که با او شــوخي مي کردم. خيلي خجالت کشيدم. 

ايشان بعداً در هفتم تيرماه همراه پدر شهيد شد.
منظــورم اين اســت کــه آنچه بيــرون حزب هم 
توليد مي شــد اگر متناســب بود ما آنهــا را براي 
حزب مي آورديم ولي تا آنجايي که يادم هســت 

توليدات خاصي صرف نظر از اين چهره ها نبود يا 
اگر بوده من اطاع ندارم.

ميراصغر موســوي: من بايد اضافه کنم که آن 
بخشي که بيشــترين توليد را داشت، دفتر سياسي 
حزب بــود که توليــد محتواي سياســي مي کرد. 
به طور هفتگي، يک بولتن تحليلي تهيه مي کرديم. 
آقاي فرشــاد مؤمني و آقاي محمدرضا بهشتي در 
دفتر سياســي، بولتن هاي روز را درمي آوردند که 
آرشيو آن را داريم و مي توانيم در اختيار شما قرار 

دهيم.
مي دانيــم که مســئله تدويــن قانون  ■

اساســي بود. حوزه هاي علميه که عمومًا 
احکام فردي را تبليغ مي کردند حاال جمع 
شده بودند براي قانون اساسي. مي گويند 
بزرگ ترين نوآوري در آن زمان، همين 
قانون اساسي بود. هنوز هم شعار اجراي 
بدون تنازل قانون اساســي جمعيت هاي 
زيادي را بــه دور خودش جمع مي کند. 
مثاًل آقاي آذري قمي در پي دوم خرداد 
76 گفتنــد اين پيــروزي آراي مردم و 
قانون اساســي بر ايدئولوژي سنتي بود. 
البته مي دانم  در حزب وضع چطور بود؟ 
خود آقاي بهشــتي نقش زيادي داشتند و 
مثاًل اصل پنج يعني واليت فقيه را مشروط 
به پذيرش عامه مردم کردند، مي خواهم 
داشــت؟  واکنش  در حزب  اين ها  بدانم 
يعني آيا اين ها در حزب بحث مي شــد و 

به خبرگان مي رفت ؟
من بعيد مي دانم، اما چيزي که جالب است اين  □

است که اگر شما فصل بندي هاي قانون اساسي را 
نگاه کنيد، مي بينيد که در همه يا در بخشي از آن 
شــباهت عجيبي بين جزوه مواضع و قانون اساسي 
است؛ به صورتي که آدم وقتي مي خواند مي گويد 

اينکه در قانون اساسي هم آمده است.
اين قبل از قانون اساسي است؟ ■
نه بعد از آن بوده، ولي نشــان دهنده اين است  □

که اين ها از يک فکر واحد ناشــي شده است. اين 
جزوه ســال 59 منتشــر شــد، بعدها در 11 جلسه 
آقاي بهشــتي اين را تدريس کرد که آخرين آن 
درســت پيــش از هفت تير بود و بعد از شــهادت 
ايشــان مرحوم باهنر ايــن کار را ادامــه دادند که 
البتــه اين دوره هــم خيلي کوتاه بــود. در حزب 
افــرادي مانند بهشــتي خيلي در آن نقش داشــتند 
نظير مشروط کردن مشروعيت واليت فقيه به اراده 

عامه مردم.
به خاطر  ■ که  گفتنــد  بازرگان  مهندس 

اصل بودن قانون به قانون اساســي رأي 
دادند.

ميراصغر موسوي: مهندس سحابي هم همين را 
در تلويزيون گفتند. ايشــان گفتنــد که اين قانون 

باالخره بهتر از بي قانوني است.
بهشــتي: باالخره اکثريــت مجلس خبــرگان با 

علماي ســنتي بــود. من در مورد نســبت خودم با 
ايشــان حرف نمي زنم. من از شــخصيت ايشــان 
صحبت مي کنم که اگر آدمي مانند ايشان با چنين 
مقام علمــي نبــود و محکم بودنشــان، هيچ وقت 
قانــون اساســي جمع نمي شــد. آقاي ســيدجواد 
ورعي، پنج شش ســال پيش کتابي نوشت درباره 
مستندات و زمينه هاي شــکل گيري قانون اساسي 
کــه دبيرخانه خبــرگان آن را چاپ کــرده و اين 
کتاب خيلي خوبي اســت ولي متأسفانه در انبارها 

ماند و پخش نشد. 
آقاي باهنر بعد از انفجار حزب گفتند  ■

بايد 40 درصد افراد حزب را تصفيه کنيم، 
شما از اين خبر داريد؟

مــن خبر نــدارم؛ امــا کســاني کــه تقاضاي  □
عضويــت داشــتند، کم کم جــزوات کاس هاي 
آمادگــي را مي گذراندند. افراد مي بايســت پس 
از کاس ها بررســي و امتحان مي شدند. بعدازاين 
اعضا مي توانســتند وارد حوزه ها شــوند. مهمتر از 
آن تشــکيل کنگره اســت. بنابرايــن پيش از آن، 
اين ها عضو نبودند بلکه خواستار عضويت بودند. 
اين يک روند بازسازي حزب بود و خيلي از افراد 
قابل پذيــرش نبودند. در حزب صرف نظر از بينش 

آنها بايد آموزش ها را طي مي کردند.
چه سالي بود؟ ■
قرار بود تيرماه کنگره تشکيل شود که بعد اين  □

حوادث يکي دو ســال طول کشــيد و انشقاق ها و 
شکافي هايي پيش آمد که پدر وعده مي دهند که 

به زودي کنگره برگزار مي شود.
از رابطــه نهضــت آزادي و حــزب  ■

جمهوري اســالمي براي ما بگوييد؟ چرا 
آقاي بهشتي که از نظر فکري دغدغه هاي 
مشــترکي با مرحــوم بازرگان داشــت، 
بشــوند؟ چون  با هم مجتمع  نتوانســتند 
اگر مجاهدين انحرافاتي در سازمانشــان 
به وجود آمــد، امثال مهندس بازرگان يا 
دکتر سحابي از نظر آقاي بهشتي منحرف 
رهبري  مقام  نمي شدند. حتي خود  تلقي 
درباره آن ســفر حج که با دکتر سحابي 
رفتــه بودند بدين مضمــون گفته اند که 
ايشــان آن قدر عبادت مي کرد که ما در 

برابرش کم مي آورديم.
ببينيد يک ســري از اختافاتي که در شــوراي  □

انقاب شــکل گرفت ربطي به تعلقات تشکياتي 
افراد نداشــت. بــراي نمونه وقتي در اســفند 57، 
بحث رفراندوم قانون اساســي و تشــکيل مجلس 
مؤسســان پيش مي آيد، اينجا نظــرات مختلفي به 
وجــود مي آيــد. در خرداد 58 هــم بحث آن قدر 
جدي مي شــود که تصميم مي گيرند يک جلسه با 

امام تشکيل بشود.

اختاف نظر اين افراد، حزبي و تشکياتي نيست، 
حتي بنيادين هم نيســت، بلکه مسئله اين است که 
از نظــر عملــي بايد چه  کار کرد؟ چــرا که اولين 
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بار اســت يک حکومت اين چنيني دارد تشــکيل 
مي شــود. در مکتوب ايــن مذاکــرات اگر تأمل 
بشــود مي بينيم که فقط چند نفر هستند که جنس 
موضوعي که در دستشــان هســت را مي شناسند. 
يعني بــه جماعتي که آمادگي اداره يک کشــور 
را ندارند، ناگهان يک کشور داده مي شود آن هم 
کشوري بااين همه مســائل داخلي و خارجي. مثًا 
يکي از افــرادي که آدم احســاس مي کند جنس 
مسئله را مي شناســد مهندس بازرگان است. آقاي 
مهندس کتيرايي اين گونه اســت. مرحوم بهشــتي 
هم جزو اين جور افراد است. واقعيت اين است که 
بســياري از افراد نگاه جزئي دارند و مسائل کان 
را نمي بينند. شــما مي بينيد که مهندس ســحابي و 
آقــاي طالقاني و بعــد هم امام با تشــکيل مجلس 
مؤسسان مخالف هستند و بعد که پيشنهاد مي شود 
که مجلس خبرگان تشکيل  شــود، امام مي گويد 
ايــن مجلس خبــرگان مانند شــوراي حل و عقد 
اســت. پس بنابراين مبنايي برايش پيدا مي شــود. 
افرادي هم هســتند که از اين جلسه به بعد رأيشان 
را عوض مي کنند. بنابراين اين اختافات ربطي به 
معمم بودن يا نبودن افراد ندارد. اختافات شوراي 
انقاب از اين جنس است. مثًا آقاي طالقاني نقد 
خيلي شــديدي به دولت موقــت دارد و مي گويد 
دولــت موقــت، انقابي عمــل نمي کنــد؛ يعني 
سخنشــان اين اســت که از ظرفيت به وجود آمده 

اين طور نبايد استفاده کرد.
آقاي طالقاني چنين نقدي دارند؟ ■
بله اين نقدها را دارد، اما هم رزم بودنشــان هم  □

در جاي خودش هســت، يعني اين ظرفيتي که به 
وجود آمده اين بحث ها را به وجود آورده وگرنه 
مســئله ديگري نيســت و ايــن افراد دارنــد براي 
ايــن فرصت پيش آمــده کار مي کنند تا مســائل 
را سروســامان بدهنــد. اين ها مي خواســتند براي 
انتظارات مــردم راه حل هايي پيدا کننــد. بنابراين 
بحث اين افراد با هم بحث روش اســت و شــيوه 
اداره کشور. البته اين روش ها قابل بررسي است و 
مي شــود تحليل کرد که کدام يک از اين روش ها 

بهتر بوده و بهتر مي توانسته کشور را اداره کند.
يعنــي مي فرماييــد در روش اختالف  ■

داشــتند؛ اما در اصول و اخالق مشترک 
بودند؟

حتي در جلســه اي به تاريخ 15 آبان 58، يعني  □
زمانــي که دولت موقت اســتعفا داده و ســفارت 
امريکا اشــغال شده اســت، خيلي جالب است که 
اينجــا تقريباً يک اجماع و توافــق نهايي بين همه 
وجود دارد که بايد جريان گروگان ها حل بشود. 
حاال بعضي ها تعريف و تمجيد مي کنند، بعضي ها 
هم چيزي نمي گويند. برداشت من از موضع آقاي 
بهشــتي در اينجا اين اســت که ايشان اين حرکت 
را يک حرکت نمادين مي دانسته اند ولي خودشان 
اين را نمي گويند و بــه خصوص که اين حرکت 
دولتي نبوده و به هرحال نمي شــود اين حرکت را 

ادامه داد و بايد به يک ترتيبي آن را جمع کرد.

جالب اين است که به تدريج معلوم شد، دوستاني 
که سفارت را اشــغال کرده اند، ديدگاه خودشان 
را دارند و به عنوان جريان ســوم مطرح مي شوند. 
اين افــراد آقاي باهنر نماينده شــوراي انقاب را 
راه ندادند برايشــان صحبت کنند و گفتند ايشــان 
حزبي اســت. بنابراين اتفاق نظر و نزديکي فکري 
اين افراد، اتفاقاً خيلي باالســت. نحوه شکل گيري 
شــوراي انقاب هم باعث اين مســئله شده است. 
يعنــي آن پنــج نفر کــه نشســته اند و اســامي را 
درآورده اند طبيعي اســت که افــرادي را انتخاب 

کرده اند که با هم همفکري هاي بيشتري دارند.
آن پنج نفر چه کساني بوده اند؟ ■
آقايان مطهري، بهشــتي، هاشــمي، موســوي  □

اردبيلــي و باهنر. ايــن افراد از طــرف امام مأمور 
شدند که بقيه افراد را معرفي کنند.

از رابطه حزب با بني صدر هم بگوييد؟  ■
چه شــد که حزب جمهوري اسالمي اول 
با نهضت آزادي به مشــکل برخورد و بعد 
با افرادي مانند بني صدر؟ ما مي دانيم که 
ابتدا ســران حــزب از بني صدر حمايت 
کردند و او رأي بااليي در خبرگان آورد 
و سپس از او فاصله گرفتند، علت چه بود؟

آقــاي بني صدر دولــت موقتي هــا را انقابي  □
نمي دانست و واقعيت اين است که آقاي بني صدر 
از همــان اوائل کــه آمد ايران مســئوليت خاصي 
نمي پذيرفت و بيشــتر سفرهاي تبليغاتي خودش را 
در دانشگاه ها و اســتان هاي مختلف داشت. حاال 
ايشان چه فکري داشته من نمي دانم ولي به هرحال 
پس از بازگشــت از اروپــا ايــن کار را مي کند، 
اختاف ايشــان با نهضت آزادي هــم خيلي زياد 
است و آقاي بني صدر جزو منتقدين جدي دولت 

موقت است.
سال  ■ مي گفتند حوالي  حبيبي  مرحوم 

42 يا 43 و پــس از 15 خرداد، بني صدر 
مي گفت يک دره عميقي بين ســلطنت و 
مردم به وجود آمده اســت و اين مسئله 
حل شــدني نخواهد بــود. بنابراين بهتر 

است ما برويم خارج و خودمان را حفظ 
کنيم و آماده بشــويم بــراي حکومت و 

اداره حکومت.
واقعيــت اين اســت مســائلي پيــش آمده که  □

نمي شــود در مــورد آن حکم کلــي داد و جاي 
تحقيق دارد که چه افــراد يا گروه هايي بودند که 
ميــزان اختافات موجود ميان آقايــان را عميق تر 
مي کنند؟ از بيرون که نگاه مي کنم، به عنوان يک 
اظهارنظر، فکــر مي کنم اختاف نظرها بين آقايان 
مهندس بازرگان، دکتر سحابي، مهندس سحابي، 
مطهري و بهشــتي بنيادين نيســت، چطور مي شود 
که به تدريــج اين قدر عميق مي شــود؟ من خيلي 
اهل تئوري توطئه نيســتم؛ اما واقعيت اين اســت 
کــه برخي افــراد و گروه ها در ايــن جريان مؤثر 
بودنــد. مثًا بايد ماجراي فرزنــدان آقاي طالقاني 
مشخص شود. اينکه ايشان يک مدت قهر کردند 
و رفتند، بايد بررســي شــود. در شــوراي انقاب 
آنچه مطرح مي شــود، بســياري از ســوءتفاهم ها 
خوشــبختانه برطــرف مي شــود، اما معلوم اســت 
بيرون شوراي انقاب به خيلي از اين سوءتفاهم ها 
دامن زده مي شود و آقاي طالقاني وقتي به شوراي 
انقاب برمي گردند، با خيلي از اين ســوء تفاهم ها 
بازمي گردند. معلوم اســت اتفاقاتي بيرون شوراي 
انقــاب مي افتد که روي شــوراي انقــاب تأثير 

مي گذارد.
اين اختافات بيــن بني صدر و نهضت آزادي هم 
خيلي جدي بود. من اســم نمي آورم، ولي يکي از 
اعضاي دولت موقــت که خيلي آدم خوبي بود و 
اآلن هــم در قيــد حيات اند، روزي بــه ديدن پدر 
آمده بودند. شــب که پدر آمد خانه مي خنديدند 
و مي گفتند اتفاق جالبي افتــاده. مي گفتند قبل از 
انتخاب آقاي بني صدر ايــن آقا مي گفتند: »آقاي 
بهشــتي اگــر بني صدر انتخاب شــود مــا چه کار 
کنيم؟« و امروز در اولين جلســه اي که ايشان رأي 
آورده بودنــد، ايشــان مي گفتند آقــاي بني صدر 
باوجود شما در اينجا اين جمع نوراني شده است!

معلوم اســت يک ســري رقابت ها بيرون شــوراي 
انقــاب در حــال شــکل گيري بــود که توســط 
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نشــريات و اعاميه ها و شــب نامه ها بــه آن دامن 
زده مي شــد و اين تصور را توانســتند جا بيندازند 
کــه حــزب جمهــوري به عنــوان يــک قــدرت 
انحصارطلب به ميدان آمــده و مي خواهد همه را 
از ميدان خارج کند. براي همين اســت که شــما 
برايتــان در مورد 14 اســفند 59 ســؤال به وجود 
مي آيد که آقاي بني صدر در دانشــگاه تهران، در 
مراســم تجليل از مصدق صحبــت مي کند؛ ولي 
آقاي بازرگان و دکتر ســحابي آنجا نشســته اند و 
سؤال به وجود مي آيد که چطور اين اضداد کنار 
هم قرار مي گيرند؟ بخشــي از اين ماجرا به خاطر 
اين اســت کــه مجاهدين و ســمپات ها دارند اين 
کار را مي کنند. احســاس خود من اين اســت که 
خود آقاي بني صدر در اين ماجرا محور نيســت و 
به نظر مي آيــد که به اصطاح امام، بازي خورده و 
آقاي بني صدر هم زماني متوجه مي شود که ديگر 
خيلي دير است؛ ولي خودش را از آن جريان جدا 
مي کند. به هرحال يک بســتري است که يک عده 
شــيطنت کردند و به اين مســائل دامن زدند. يک 
بار پس از درگذشت آقاي طالقاني، آقاي رجوي 
که مســلح هــم مي آمدند، مي آيد خانــه ما چون 
بــا پدر ديدار داشــت، البته من ايــن را نديده ام و 

برادرم مي گويد.
برخورد آقاي بهشــتي بــا مجاهدين  ■

خوب بود.
بلــه. منتها آقاي بهشــتي مي گفتنــد مجاهدين  □

دو مســئله را بــراي ما روشــن کننــد، اول اينکه 
موضع ايدئولوژيک شــان را خيلي شــفاف براي 
ما مطرح کننــد، دوم اينکه موضعشــان را درباره 
دروغ پراکني هايــي که اطراف اين ها دارد شــکل 
مي گيرد، مشــخص کنند. در مورد صداقت اين ها 
پــس از انقاب به تدريج شکشــان زياد مي شــود 
درحالي کــه در ابتــدا اين طــور نيســت و هرچه 
مي آيــد جلوتر ايــن صداقت زير ســؤال مي رود. 
صحبت هاي آقاي رجوي در اين جلســه اين طور 
اســت که بعد از آقاي طالقانــي ما مي توانيم حول 
شــما جمع بشويم که آقاي بهشــتي باز هم، همين 
دو مســئله را مطــرح مي کند که شــما اول اين را 
مشــخص کنيد، بعد ما مي نشينيم و با شما صحبت 

مي کنيم. اتفاقاً به لحاظ تاريخي هم جالب اســت 
که پس ازاين ديدار است که شعار »بهشتي بهشتي 
طالقاني رو تو کشــتي«)باخنده( روي در و ديوار 
شهر نوشته مي شود. ما نمي دانيم اين شعار کار چه 
کســاني اســت، اما واقعاً اين قرينه ها خيلي جالب 
اســت. يعني بعدازاين جلسه اســت که مي فهمند، 
نمي شود از بهشتي چنين استفاده اي کرد. واقعاً آن 
دوره ابتداي انقاب نسبت به اآلن خيلي پيچيده تر 
اســت چون تحليل آن موقع فاکتورهاي بيشــتري 
نســبت به امروز دارد و گروه هاي بيشتري در آن 

زمان وجود دارد.
حاال از اختالفــات داخل حزب براي  ■

مــا بگوييد، از آيت و اختالفش با مهندس 
موسوي؟

اطاعات من از آقــاي آيت اطاعات خاصي  □
نيســت. فقط چند نکتــه اي را براي روشن شــدن 
مي گويم، در خانه ما افرادي رفت وآمد مي کردند 
و ما آنها را مي شناختيم، افرادي هستند که طوري 
مطرح مي کنند انگار مرحوم آيت با آقاي بهشــتي 
رابطــه خاصي داشــته، ما خودمان آقــاي آيت را 
جزو نزديکان آقاي بهشــتي نمي شناختيم چون به 

خانه ما رفت وآمد نمي کرد.
آيت با هرکس کــه  ذره اي با مصدق خوب بود، 
نمي توانســت رابطه داشته باشد، بنابراين نمي تواند 
با بهشــتي رابطه داشته باشد. بهشــتي با طالقاني و 

مجاهدين بود.
نکته دوم درباره نوار آيت است. اين نوار منجر به 
محاکمه درون حزبي آيت شد و بعدازآن هم اگر 
اشــتباه نکنم آقاي آيت به حاشــيه رانده مي شود. 

بعدازآن دسته بندي ها به شدت ظاهر مي شود.
خود آقاي خامنه اي هم انتشار نوار را  ■

تائيد مي کرد، وقتي بچه هاي مشــهد رفته 
بودند پيــش آقاي خامنــه اي مي گفتند 

ايشان از آيت و نوارش دفاع مي کردند.
ميراصغر موســوي: شــرايطي که نــوار در آن 
منتشر شد، دچار مشکل بود. يعني به لحاظ زماني 
مشــکل داشــت. اين مربوط به زماني مي شود که 
امام آن هيئت حل اختــاف را ايجاد کردند. بعد 

مهندس موسوي و آقاي جعفري و آقاي عبدالعلي 
بازرگان را خواستند و آنها تعهد دادند که تا پايان 
بررســي و اعام نظر هيئت حــل اختاف، مطلب 
اختاف برانگيزي منتشــر نکنند. پس ازآن جلســه 
هم آقاي موســوي اردبيلــي مصاحبه اي کرد و از 
مفاد جلسه خبر داد. ايشــان گفت که من به يکي 
از ايــن افراد اطمينان دارم چون آدم اهل بهشــت 
و جهنمي اســت. اشاره اش هم به مهندس موسوي 
بــود، يعني اطمينان داد که او اين کار را نمي کند، 
انشــاهلل بقيه هم اين کار را نکنند. آنچه مســئله را 
حاد کرد ايــن بود که قرار بود آن ســه روزنامه، 
اين ســه ارگان، هيچ چيز را عليه هم منتشــر نکنند 
تا شــوراي حل اختاف،  نظــرش را به امام بدهد. 
امــا با منتشرشــدن نوار آيــت، روزنامه جمهوري 
اســامي هم آن را منتشــر کرد وگرنه نوار براي 
خيلــي وقت پيش بود که چطور بني صدر را پايين 
بکشيم؛ ولي انتشــارش آغاز جنگي بود. در جلد 
دوم کتاب حزب جمهوري، شــهيد بهشتي تأکيد 
دارد که اگر اين مســئله روشن بشــود ما با ايشان 

برخورد مي کنيم. 
نه، اين مربوط به ماجراي رأي مجلس  ■

است که شهيد بهشــتي مي گويند تصميم 
حزب اين اســت که مهندس موسوي در 
مجلس رأي بياورد و اگر شــما صالحيت 
مهنــدس را رد کــردي از حزب اخراج 
مي شوي. اين است که آيت ترور مي شود 
اين ترور شدن او را بزرگ مي کند وگرنه 
به طور طبيعي داشــت از حــزب اخراج 

مي شد.
ميراصغر موســوي: نــه، اينکه مــن مي گويم 
مصاحبه مطبوعاتي آيت اســت. )در مورد آن هم 
من اسنادش را مي گويم خدمتتان که مستند شود( 
ولي شــديدترين برخورد در دفتر سياسي بود. اين 
نوار را آقاي مسيح مهاجري دارد و شما مي توانيد 

از ايشان بگيريد.
دو نکتــه را هم بايد بگويــم، روزي پيش مهندس 
موســوي بودم، ايشــان مي گفت مــن وقتي بيکار 
بودم يک وقت هايي مي رفتــم زيرزمين حزب که 
پــر از پرسشــنامه بود. مــن اين هــا را مي خواندم. 
مي گفت بيشــتر کســاني که از آنها ســؤال شده 
بود شــما چطور انقابي شــديد مي گفتند با آثار 
شــريعتي، يعنــي مي خواهــم بگويــم آن هجوم 
مردمي که پرسشنامه هايشــان يــک زيرزمين بود، 
يکسال و نيم، دوسال بعد ما را به اين نتيجه رساند 
کــه بايــد آن آموزش ها را بدهيم و افــراد الفباي 
حزب را شــروع کردند که ببيننــد. نکته بعد اين 
بود که حزب قرار بود روي مصدق کار کند، سر 
اختافات روي مصدق و کاشــاني تيمي تشــکيل 
شد که مي خواســت اين را بررسي کند و مسئول 
تيم خود آقاي بهشتي بود و مسئول مطالعه مصدق 
هم خود آقاي بهشــتي بود با توجه به دغدغه هاي 
ايشان در مورد مصدق؛ اما شهادت ايشان همه چيز 

را از بين برد.■
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را  بــازرگان  و  مســلمان  سوســيال دموکرات  را 
ليبرال دموکــرات مســلمان ناميــد و موضوع تمام 

شود.
البتــه بــازرگان بــه نظــام آزاد اقتصــادي اعتقاد 
داشــت، همان  گونه که سوســيال دمکرات ها هم 
با اصــل نظــام ســرمايه داري مشــکلي ندارند و 
سوســيال دموکرات ترين دولت ها مانند فرانســه و 
ســوئد نيز در همين چارچوب حکومت مي کنند. 
ليکن بازرگان بارها تأکيد داشت و اين تأکيدات 
در اســناد نهضــت کامًا موجود اســت که »من 
ليبرال نيســتم« و در مجموعه آثار نيز، ليبراليســم 

را صراحتاً رد مي کند.
بازرگان از اصل »ال ضرر و ال ضرار في االســام« 
بــه نفع ضرورت محدود ســازي ســرمايه تفســير 
مي کنــد و بارهــا بــه مناســبت هاي گوناگــون، 
توجــه و باور خود به شــاخص هاي دولت رفاهي 
ماننــد نظام تأمين اجتماعي، آموزش و بهداشــت 
همگاني و رايگان، نهادهاي مدني و ســنديکايي 
و نظام شورايي را ابراز مي دارد. بازرگان به عنوان 
سياســتمداري با تجربه و عمل گــرا به خوبي آگاه 
اســت کــه در مملکتي که هشــتاد درصد بودجه 
آن بــر اســاس درآمد نفت تنظيم مي شــود، نفتي 
که منشــأ و مالکيت دولتي دارد، اصوالً نمي توان 
به نقش مديريت دولــت بي توجه بود و از دولت 

حداقلي دفاع تمام قد کرد.
2. نــزاع آن ســال ها ميــان بــازرگان و ســحابي 
جــوان، اختــاف بر ســر سوسيال دموکراســي و 
ليبرال دموکراســي نبود. تفاوت بين سوسياليســم 
و چيزي بود که مهندس بــازرگان مي گفت و ما 
امروز مي توانيم آن را به سوسيال دموکراسي تعبير 
کنيم. در ســال هاي نخست پس از انقاب و حتي 
تــا پيش از دهــه هفتاد، مهندس ســحابي خود را 
سوســيال دموکرات نمي خواند و اصوالً چپ هاي 
ايــران اعم از مذهبــي و غيرمذهبي هيچ عاقه اي 
نســبت به سوسيال دموکراســي ابراز نمي کردند و 
حتــي آن را مصداق محافظه کاري و مانعي بر راه 

عدالت اجتماعي فهم مي کردند.
3. در خصوص جلسه دعوت نهضتي ها از مهندس 
سحابي نيز آقاي دکتر رفيعي توضيح نمي دهند به 

اســت و بنابراين در ارجاعــات وقتي که به صفحه 
اشــاره مي شــود، صفحات شــماره 90 دوماهنامه 

چشم انداز ايران مدنظر قرار دارد.
الف: آقاي دکتــر رفيعي تفاوت مواضع اقتصادي 
مهندس بازرگان و مهندس ســحابي را مهم ترين 
عامل انشــعاب و بعدها نيز مؤثر در عدم بازگشت 

مجدد مهندس سحابي به نهضت مي داند.
و  سوسيال دموکراســي  بــه  ســحابي  »مهنــدس 
مهندس بازرگان و دوستان ماندگار در نهضت به 

ليبرال دموکراسي اعتقاد داشتند. ص 21«
آقــاي دکتر رفيعي با يــادآوري خاطره »دعوت 
صادقانــه و با حســن نيت نهضتي هــا« از مهندس 
ســحابي در سال هاي دهه هشــتاد شمسي مبني بر 
بازگشت مجدد به نهضت مي گويند: »من – دکتر 
رفيعي- گفتم مهندس، تفکري را مطرح و هويتي 
را تثبيت کرده اســت- بازگشــت مشروط بر اين 
اســت که در نهضــت آزادي، مواضــع اقتصادي 
آيت اهلل طالقاني پذيرفته شــود. مهندس صباغيان 
بافاصله گفت ما مواضــع طالقاني را قبول داريم 
و دکتر يزدي هم گفت که من مشــکلي ندارم. از 
ما خواســتند که پيشــنهاد خود را مکتوب کنيم تا 
در شوراي نهضت بررسي شود. معلوم بود که اين 

عمل نه مطلوب بود، نه شدني. ص 22«
1. در يادداشــتي بــا عنــوان »آزادي کام اول و 
کام آخر بازرگان« در شماره 12 نشريه »پايتخت 
کهن« به تاريــخ دي ماه 93 با ارائه دســت کم30 
مســتند از مجموعه آثار مهندس بازرگان توضيح 
داده ام کــه بازرگان در حــوزه آزادي هاي فردي 
و در حوزه هــاي آزادي هاي سياســي و اقتصادي 
ليبــرال نبود. موجب خوشــحالي و امتنان اســت، 
چنان کــه اســتاد بزرگــوارم آقاي دکتــر رفيعي 
ايراداتي در اين ديدگاه مي بينند، متذکر شــوند و 
البته به جز اينجانب آقاي بسته نگار نيز در ويژه نامه 
»بازرگان« نشــريه ايران فردا، دي ماه 93 به همين 

ديدگاه اشاره دارند.
نمي تــوان و نبايــد فــارغ از تعهد به بــار معنايي 
و ارزشــي واژگان و به طورکلــي ســخن گفــت 
و فکر کنيم با قراردادن يک پســوند اســامي - 
ايراني موضوع حل مي شــود و مي توان ســحابي 

اســتاد بزرگوارم جنــاب آقاي دکتــر رفيعي در 
شماره 90 نشريه وزين چشــم انداز ايران مقاله اي 
بــا عنوان »انشــعاب يا راهــکار جبهه اي« منتشــر 
کرده انــد که بــه علــل و پيامدهاي انشــعاب 58 
مي پردازد و نقدهايي را بر هر دو سوي ماجرا اعم 
از انشــعاب کنندگان و آنان که در نهضت آزادي 

ماندگار شدند ، مطرح مي کند.
مرحوم مهندس ســحابي به گواهــي تاريخ ايران، 
انســاني با اخــاص، فرهيختــه، فــداکار، مؤمن 
راســتين، صاحــب عمل صالح و دوست داشــتني 
بودنــد و مصداق آيــه شــريفه »إَِنّ الَِّذيــَن آَمنُوا 
ا،  ْحَمُن ُوًدّ الَِحاِت َســيَْجَعُل لَُهــُم الَرّ َوَعِملُــوا الَصّ
ســوره مريم: 96(1 به شــمار مي رفتنــد و ازجمله 
سياســتمداران اخاقي تاريخ معاصر که فرجامي 
نيــک يافتند. هــم ازاين رو پرداختــن به موضوع 
برايم دشــوار مي نمــود که مبادا نقد سياســي اين 

انسان واال، اسائه ادب به حساب آيد.
سرانجام از ســه جهت بر محذورات يادشده فائق 
آمدم، نخســت از اين منظر کــه نقد مي تواند نفي 
نباشــد و بلکه نگاهي باشــد از زاويه اي ديگر که 
به روشن شــدن ابعــاد موضــوع مطروحه کمک 
کند؛ دوم آنکه مهندس ســحابي، خــود ازجمله 
کســاني بودند که از کيش شــخصيت به شــدت 
احتــراز مي کرد و همــواره اصرار داشــتند که به 
افــراد از منظر مســائل بنيادين ملي توجه شــود و 
دليل ســوم آنکه جامعه سياسي ما در يک پاگرد 
تاريخي خروج از انســداد و فضاي امنيتي به ســر 
مي برد. عطر آزادي مي آيد. بشــير عقانيت، اميد 
و تدبير در صور دميده است و واکاوي اين واقعه 
)انشــعاب 58( مي تواند در مواجهات پيش روي 
احزاب سياســي و به ويژه کنشگران جوان تر مؤثر 

باشد.
در متــن حاضر، اســتنادات و تعابيــر آقاي دکتر 
رفيعي از مقاله يادشــده مورد استفاده قرار گرفته 

انشعاب از نهضت آزادي ايران
شتاب زدگي سياسي و پيامدهاي ملي آن

مهدي معتمدي مهر

ايضاحي بر مقاله »انشعاب يا راهکار جبهه اي«
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آقــاي هاشــمي در خاطــرات خويــش مکتوب 
نوشــته اســت که آقاي کيانــوري و برخي ديگر 
از اعضــاي کميته مرکزي حزب توده با ايشــان و 
برخي اعضاي روحاني شــوراي انقاب جلسات 
منظــم هفتگي داشــتند و آقــاي ري شــهري نيز 
مي نويسد که وقتي سران حزب توده را بازداشت 
مي کرديم، خيلي از مســئوالن حکومتي اعتراض 
مي کردنــد. ايــن جريانــات وقتي با آقــاي دکتر 
بهشتي يا مهندس سحابي مي نشستند، چه موضعي 
در ارتبــاط با نهضت و بازرگان اتخاذ مي کردند؟ 
داليــل بســيار مهمي مي تــوان ارائــه داد که اين 
دوســتاني که مهندس سحابي مايل به سهيم کردن 
آنــان در شــوراي انقاب بودند، اهــل همکاري 
نبودنــد، اهل توطئــه و دسيســه چيني بودند و در 
اين راســتا جدي و بر اســاس راهبــرد و تحليلي 

مشخص-خيزش لنيني- عمل مي کردند.
حتــي همين تحليلي که آقاي دکتر رفيعي، به نقل 
از مهندس سحابي در خصوص موافقت نکردن با 
کانديداتــوري مهندس بــازرگان در اولين دوره 
انتخابــات رياســت جمهــوري مطــرح مي کنند، 
بي ارتبــاط بــا ايــن بدبيني ها بــه نظر نمي رســد. 
مهندس ســحابي مي گويد: »علــت کانديداتوري 
دکتر حبيبي اين بود که بازرگان به علت حماتي 
که به ايشــان و نهضت و اميرانتظام شده بود، رأي 
نمي آورد و ما )منشعبين( از مهندس خواستيم که 
کانديدا نشود و ايشــان هم به اين شرط پذيرفتند 
که ما مهندس ســحابي را کانديــدا نکنيم و نهايتاً 
دکتر حبيبــي را به عنوان کانديــدا اعام کرديم. 

ص 23«.
اين گزارش ضمــن آنکه از جهتــي محل ترديد 
اســت و برخــي دوســتان نهضتي حاضــر در آن 
جلسه اتفاقاً مي گويند که مهندس بازرگان گفت 
حاال که به کانديداتوري من رأي نمي دهيد، پس 
عزت )مهندس سحابي( کانديدا شود، اما مهندس 
ســحابي نمي پذيرد. )البته اين روايت با خلقيات و 
روابــط ميان مهندس ســحابي و مهندس بازرگان 
سازگارتر به نظر مي رسد، علي الخصوص که قرار 
مي شود مهندس بازرگان کانديدا نشود و مهندس 
ســحابي که قبًا نيز اعام جدايي کــرده بود، از 
تصميم خــود صرف نظر کند و در نهضت بماند.( 
علي اي حال اين موضوعي اســت که با گفت وگو 
با ســاير حاضران آن جلسه مي تواند روشن شود، 
اما اين گزارش از جهات ديگري نيز تأمل برانگيز 
اســت و به نظر مي رســد اين تحليــل که مهندس 
بازرگان رأي نمي آورد، ناشي از فضاي بدبيني و 
ترديدي بوده است که قاعدتاً دوستان غيرنهضتي 
مهندس ســحابي براي ايشــان جا انداخته بودند. 
کمــا اينکه حتي ماه ها بعد که حمات نيز بيشــتر 
عليــه نهضــت و بــازرگان ادامــه مي يابــد و در 
انتخابات مجلس اول، مهندس بازرگان رأي دوم 
تهران مي شــود و با احتســاب ماهيت پوپوليستي 
و هيجانــي آراي نفــر اول- فخرالدين حجازي- 
مهندس بازرگان رأي اول سياسي ترين شهر ايران 
مي شود. ازاين رو تحليل يادشده بيشتر تحت تأثير 

شورا آنها را به عضويت مي پذيرد.
من هم با نظر آقاي دکتــر رفيعي هم عقيده ام که 
ادغام دو ســازمان نهضت و ملــي مذهبي چندان 
مفيــد نبود، امــا نه به دليــل آنچه ايشــان هويت 
ملي مذهبي مي نامنــد يا تفاوت مواضع اقتصادي. 
رفتــار  ســاختار  در  تفــاوت  دليــل،  مهم تريــن 
تشــکياتي اســت که البته به تفاوت در ســاختار 

رفتار سياسي نيز انجاميده است.
مرحــوم مهندس ســحابي، انســاني بــود به غايت 
دوست داشــتني، همگرا و بــه عبارتي اهل رفاقت 
و صميمــي. اين ويژگــي مثبت انســاني لزوماً در 
تشــکيات حزبــي مطلــوب نيســت. از همين رو 
در ســاليان نخســت پس از انقاب نيز ايشــان با 
همه حشرونشــر داشــتند: از خط امام تا ســازمان 
مجاهديــن خلــق و از حزب جمهــوري تا حزب 

توده ايران.
مهندس ســحابي مي گويد يکي از داليل اختاف 
بــا اعضــاي مانــدگار نهضــت آزادي، اين نوع 
ارتباطــات بــود. »آنان بــا مجاهديــن و گرايش 
مارکسيســتي آنــان مخالف بودند و مــا را تحت 
تأثير آنــان مي دانســتند. ص20« و يــا مي گويد: 
»من – مهندس ســحابي – خواهان ســهيم کردن 
جريان هــاي سوسياليســتي در شــوراي انقــاب 
بــودم. ص 19« امــا اين ايراد مهندس ســحابي به 
دو واقعيت بي اعتناســت: يکي آنکــه به هر دليل 
رهبــر اين انقاب، يک فــرد بود و نه يک حزب 
يا جبهــه و ازقضاي روزگار، ايــن رهبر کاريزما 
و بامنــازع، فقيــه و مرجع تقليد بــود و اعضاي 
شوراي انقاب و دولت موقت نيز بايد به تصويب 
او مي رســيدند و طبيعي بود که يک مرجع تقليد 
شــيعه به يک مارکسيســت حکم ندهد و اعتماد 
نکند و دوم آنکه واقعاً اين جريانات سوسياليستي 
چــه روحيه مــودت و همــکاري از خود نشــان 
دادند؟ کجا دســت ياري دراز کردند و مهندس 
بازرگان نفشــرد؟ حــزب تــوده و مجاهدين در 
رسانه ها و نشريات وارد شــده بودند و مدام عليه 
بــازرگان و دولت موقت، نه تنهــا تبليغ که توطئه 
مي کردنــد. احزاب چپ هم آن قــدر به جريانات 
و افــراد اثرگذار مذهبي نزديک شــده بودند که 
شعارهايشــان از دهان دوستان نزديک بر مي آمد. 
»ليبراليسم جاده صاف کن امپرياليسم است« ماهيتاً 
به چه گروه هايي تعلق داشت و عمًا از سوي چه 

کساني بازگو مي شد؟

چه دليل جمع بندي جلســه مبنــي بر ارائه مکتوب 
آنچه ايشــان از آن به سوسيال دموکراسي منظور 
مي کردنــد را عملي نکردند و بــه چه دليل معتقد 
بودند اين کار نه شــدني بود و نه مطلوب؟ مسلماً 
افرادي باســابقه، تجربه و مواضع مشــخص مانند 
مهنــدس صباغيان و دکتر يــزدي وقتي مي گويند 
ما نظريــات و مواضع اقتصادي آقــاي طالقاني را 
قبول داريم، نسبت به الزامات حرف خود آگاهي 
و احســاس تعهد دارنــد؛ بنابراين بــه چه داليلي 
موضوع رها مي شــود؟ چه کساني و با چه داليلي 

آن را نامطلوب و غيرممکن مي ديدند؟
واقعيت آن اســت که نه آقاي طالقاني اقتصاددان 
بودنــد و نه مهندس بــازرگان مواضع خيلي دقيق 
اقتصادي مطرح کــرده بودند و داليل اين امر نيز 
کامًا مشــخص است. اين مشخصه جامعه سياسي 
و روند حاکم بر مبارزات بوده است. حتي احزاب 
مارکسيســت هم هرگز به طرح الگوي دقيق نظام 
اقتصــادي مورد نظر خود نرســيدند. در جامعه اي 
که يکصد سال است از مشروطه به اين سو، مبارزه 
بــراي حاکميت قانون و حق حيات سياســي و در 
برهه هايــي نيز مبارزه عليه اســتعمار بوده اســت، 
اصــوالً فرصتي براي طرح مطالبات دقيق و خاص 

اقتصادي فراهم نشده است.
البتــه احــزاب مي توانند روي کاغــذ، برنامه هاي 
اقتصــادي و اجتماعي بنويســند و از حقوق اقوام 
گرفتــه تــا مســائل مربوط بــه محيط زيســت و 
زنــان و ... را فهرســت کنند اما اينکــه اين برنامه 
چــه نســبتي با افــق و مناســبات حاکم بــر روند 
مبارزات دارد، موضوع ديگري اســت. به صرف 
يک کتــاب »مالکيت در اســام« نمي توان چنان 
حکم قطعي داد. طالقانــي جهت گيري اقتصادي 
داشــت، نه نظريه اقتصادي و ازايــن رو بر مفاهيم 
و ارزش هايــي ماننــد عدالت توجه داشــت و نه 
بيشــتر. اطاق »سوسياليســت« بــر طالقاني نوعي 
کلي گويــي بوده و فاقد ارزيابي منســجم و معتبر 

از ايشان است.
وقتي کــه اســتبداد، اساســي ترين مشــکل جامعه 
همــواره  حاکميــت  اساســاً  و  ماســت  سياســي 
موجوديــت سياســي احــزاب را انــکار مي کند، 
جايي براي اين حرف ها نمي ماند، کما اينکه خود 
مهندس ســحابي نيز ســال ها فشــار و زندان را به 
خاطر تاش در راه آزادي و دموکراســي متحمل 
شــد و نه به خاطر طرح ديدگاه هاي اقتصادي. در 
ضمن آيت اهلل طالقاني و مهندس بازرگان ســال ها 
دوشــادوش هــم مبــارزه کــرده و نزديک ترين 
مناســبات و همکاري ها را داشتند. آيا خودشان به 
اين تفاوت ها آگاه نبودند. حاال چه کاري اســت 
کــه اختافي که بين اين دو بزرگوار مطرح نبوده 

است را ما اين قدر اساسي جلوه دهيم؟
تفاوت ميان مهندس سحابي و نهضتي ها بر اساس 
سوسيال دموکراســي و ليبرال دموکراسي نبود کما 
اينکه افرادي از شوراي فعاالن ملي، مذهبي عضو 
بوده و هســتند که با صراحــت کامل و از موضع 
راســت اقتصادي تأکيد دارند کــه ليبرال اند، اما 

مرحوم مهندس سحابي، انساني 
بود به غايت دوست داشتني، 

همگرا و به عبارتي اهل رفاقت 
و صميمي. اين ويژگي مثبت 

انساني لزومًا در تشکيالت حزبي 
مطلوب نيست
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اگرچه هيچ گاه ســاختار تشکياتي پوالدين نظير 
حزب توده يا ســازمان مجاهدين نداشــته است، 
ولي پايبندي به اصــول همکاري حزبي )و نه فقط 
همکاري جمعي( بســيار مهم اســت، طرح چنين 

انتظاري کامًا نابجاست.
رفتار سياسي تشکل شــوراي فعاالن ملي مذهبي، 
چــه در محدوده زمانــي دور دوم انتخابات 84 و 
چــه پس از انتخابات 88 حکايــت از امکان بروز 
تنوع و گوناگوني عملکردها دارد، درصورتي که 

در نهضت، چنين تنوعي مجاز فرض نمي شود.
2. آقاي دکتر رفيعي مي گويند که »بيانيه انشعاب 
در آبان ماه همان ســال، هنگام اشــغال ســفارت 
امريکا نوشته شــده بود و به علت استعفاي دولت 
موقــت و حمــات غيرمنطقــي بــه آن و نهضت 
آزادي )منشــعبين( انتشــار آن را تا اســفندماه به 

تعويق انداختند. ص 18«.
از ســوي ديگــر بــه نقــل از مهنــدس ســحابي 
مي نويســد: »از ســال 50 بــه اين طرف کــه ما در 
زنــدان بوديم، مي شــنيديم که اعضــاي جديدي 
جــذب نهضت شــده اند و مواضع کلــي آن ها با 
مواضعــي که آن 10 نفر اعضــاي اوليه در زندان 
قصر داشتند، تفاوت هايي پيدا کرده است. من در 
زندان با نيروهايي که مبارزه قهرآميز را پيشه خود 
ساخته بودند، آشــنا و همدم شدم و حضورمان با 
هم گره خورده بود. با خود فکر مي کردم که پس 
از آزادي بــه اســم و عنوان با نهضت باشــم ولي 
ديگر نمي توانســتم در کادر نهضت محدود شوم. 

ص 18 و 19«.
به نظر مي رســد تصميم و رويکــرد جدايي طلبانه 
و اعتراضــي مرحــوم مهندس ســحابي به پيش از 
انقــاب باز مي گردد و حتــي پيش از آمدن دکتر 
يزدي و دوســتان نهضت آزادي امريکا. اشاراتي 
که به نظرات آقاي نژادحســينيان مي شــود، کافي 
به نظر نمي رسد و ظاهراً سابقه قبلي داشته است و 

خواهــد بود. پيش از انقــاب و در پاريس نيز در 
مــوارد اختافي گــروه آلمان و پاريــس با دکتر 
يــزدي، مهندس بــازرگان دکتر يــزدي را تأييد 
کرد. مهندس بــازرگان دکتر يــزدي را به عنوان 
وزير خارجه و درواقع مشاور خود انتخاب کرد.«
1. دوســت و دشــمن از صداقــت و حق مداري 
بازرگان گفته اند، به گونه اي که امروز، صداقت و 
صراحت، اساســي ترين و عمومي ترين خصايصي 
اســت که در خصوص بازرگان داوري مي شود و 
همــگان بدان معترف اند که بازرگان اهل تذبذب 

و چنداليه سخن گفتن و رفتار کردن نبود.
راهکار موردنظر آقاي دکتــر رفيعي در مواردي 
کاربــرد دارد کــه اختافــات ســليقه اي باشــند 
و حال آنکــه بنــا به تقريــرات مهندس ســحابي، 
اختافــات بــر ســر روش هــاي راهبــردي بوده 
اســت. بازرگان چه چيزي را بايد تأييد مي کرد؟ 

انقابي گري را؟ بي نظمي را؟
اگــر بپذيريــم کــه بــازرگان صادق بــود و اگر 
بــازرگان حق مدار و انســاني بود کــه حتي براي 
حفــظ موقعيت هاي سياســي و در برابــر باالترين 
مراجــع ديني و سياســي روزگار خــود نيز هرگز 
حاضــر نشــد صريــح نباشــد و اصطاحــاً بر دو 
صندلي بنشيند و اگر بازرگان، انساني اخاق مدار 
بود که از ســر تکليف ديني به دنياي سياســت پا 

گذاشته بود و ...
از چنين انســاني چه توقعي مــي رود که برخاف 
تشخيص خود عمل کند و براي حفظ رفاقت ها و 
روابط مشــخصي، جانب حق را رها کند و طرفي 
را رعايت کند کــه وضعش را به صواب نزديک 
نمي بينــد. اگــر چنيــن مي کــرد، شــايد مهندس 
ســحابي براي مدتي بيشــتر در نهضت مانده بود، 
اما يقيناً مهنــدس بازرگان ديگر مهندس بازرگان 
اســوه تقوا و صداقت نبــود و مي دانيم که اصوالً 
بازرگان اهل به دلخــواه ديگران رفتار کردن نبود. 
بازرگان انساني اصولي بود و طرح چنين انتظاري 

از او به هيچ وجه نه واقع بينانه است و نه اخاقي.
همان گونــه که قبــًا گفتم، علــت اصلي جدايي 
مهندس ســحابي از نهضت، تفاوت ساختار رفتار 
سياســي بود، نه ساختار ارزشــي  يا مباني  اعتقادي 
يا ديدگاه هــاي اقتصــادي. اين تفاوت ســاختار 
رفتــاري، بعد هــا در تشــکل هايي کــه مهنــدس 
ســحابي ايجاد کرد نيــز ديده مي شــود. مهندس 
ســحابي، انســاني صميمي و اهل رفاقت بود و به 
انضباط حزبي چندان عاقه اي نداشــت. براي او 
ادامه همکاري با انسان هاي صالح اولويت داشت 

بر رعايت انسجام و الزامات رفتار حزبي.
طبيعي اســت که در تشــکياتي کــه يک عضو 
ليبرال با يک عضو سوسياليســت و يک سکوالر 
بــا يک مذهبي مقيد و عامل به جزيي ترين احکام 
دينــي در يــک خط دور هــم مي نشــينند و رأي 
مي دهنــد، راهــکار مديريتي آقــاي دکتر رفيعي 
کاربرد دارد و همان گونه که برخي دوســتان ملي 
مذهبي به دفعــات مي گوينــد، »اختافات را بايد 
جمع کــرد و نه حل«، امــا در نهضت آزادي که 

مخالفان مهندس بازرگان به نظر مي رسد. حال بر 
چه اســاس، ضرورت و فضايي، مهندس بازرگان 
بايد نسبت به همکاري با کساني تمايل نشان دهد 
کــه عليه او چنين فضاســازي مي کردند. عملکرد 
بعــدي مجاهديــن و فرصت طلبي هاي ايشــان نيز 
نشــان داد که حق با بــازرگان بود، امــا جا دارد 
ســؤالي تاريخــي از مهندس ســحابي و در غياب 

ايشان از دوستان ملي مذهبي پرسيده شود:
به فــرض که تحليــل مهندس ســحابي را در آن 
جلســه بپذيريم که بازرگان رأي نمي آورد، حال 
به چه داليلــي دکتر حبيبي را انتخــاب مي کنند. 
چــرا مهندس ســحابي دکتــر يــزدي را به عنوان 

کانديدا معرفي نمي کند؟
سوابق اجرايي دکتر يزدي، توانمندي ها و وثوقش 
نزد روحانيون و به ويژه رهبر فقيد انقاب، در آن 
مقطــع زماني بــا هيچ کس و به ويــژه دکتر حبيبي 
قابل مقايسه و قابل کتمان نبود. بررسي داليل اين 
ترجيح تاريخي، بســيار اساســي و مهم است و به 

پرسش هاي بسياري مي تواند پاسخ دهد.
آقــاي دکتر رفيعــي مي فرمايند کــه اگر مهندس 
سحابي کانديدا )و انتخاب( مي شد، گرفتاري هاي 
بعدي )احتماالً دوران بني صــدر( پيش نمي آمد. 
نويســنده به داليلي به اين نظر با ترديد مي نگرد؛ 
البته مهندس ســحابي دهه هفتاد و بعد، آري؛ اما 
معلوم نيســت که مهندس ســحابي اوايل انقاب 
نيــز با مجموع گرايش ها و ارتباطات سياســي که 
بدان هــا عاقه منــد بود و با روش هايــي که دنبال 
مي کــرد، دچار چپ روي نمي شــد. کمــا اينکه 
خود مرحوم مهندس ســحابي مي گويد: »مهندس 
بازرگان و پــدرم طالب آرام کردن جنبش بودند، 
اما ديگران، جعفري، بنده، فريدون، بسته نگار و... 
طرفدار تز آيت اهلل خمينــي بوديم. به رغم فضاي 
انقابي، بــازرگان در فکر ترمز انقاب بود. حاال 
پس ازايــن تحوالت، مــا هم به اين رســيديم که 
ســخن بازرگان و دکتر ســحابي درست بود. ص 

)19
بنابرايــن چنــدان نمي تــوان نســبت بــه عملکرد 
مهندس ســحابي در آن روزگار بــا قاطعيت ابراز 
خوش بينــي کــرد و مطمئن بــود و حال آنکه در 
خصوص بــازرگان وضــع کامًا فــرق مي کرد. 
بازرگان اهل تک روي و چپ روي نبود و همواره 
مورداحترام روحانيت بود. مســلماً نمي توانســتند 
وضعيــت بني صدر را براي او ايجاد کنند و او هم 
کســي نبود که تضادها را به نقطه بازگشت ناپذير 

برساند.
ب. دليــل ديگــري که آقــاي دکتــر رفيعي در 
خصــوص انشــعاب 58 ذکــر مي کننــد، »ضعف 
مديريــت و دانش تشــکياتي مهنــدس بازرگان 
اســت کــه بايد چــون پــدري مقتدر و بــا نفوذ، 
اختافــات را مديريت مي کرد، نــه اينکه به يک 
طرف تمايل داشــته باشــد. ص 21« و در فرازي 
ديگــر بــه نقــل از مهنــدس ســحابي مي گويند: 
»درصــورت بــروز اختافي ميان ما )منشــعبين و 
مهندس بازرگان و آيت اهلل طالقانيدکتر يــزدي( مهندس بــازرگان حتماً طرف آنها 
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کرده باشــم و ديگــر آنکه اين عبــارات آن قدر 
بوي شــيفتگي و ارادت مي دهد کــه يقين دارم، 
روح بــزرگ مهندس ســحابي خشــنود از چنين 
زياده گويي هــا و تعابير غلوآميــز و البته به دوراز 
واقعيت نيســت. مضافــاً آنکه نبايــد ترديد کرد، 
بي گمان مهندس ســحابي ازجمله سياســتمداران 
اخاقي و اثرگذار تاريخ معاصر ايران اســت، اما 

قيد »ترين« را نمي دانم، بگذريم.
2. مسلماً چنين نبوده اســت که تحوالت يادشده 
يــا تأثير فضاي زندان اثري محتوم داشــته باشــد. 
کما اينکه بســياري از زندانيان نيز نه تنها راديکال 
نشدند، بلکه محافظه کار عمل کردند. از ذوب در 
قدرت و روحانيت گرفته تا امثال آقاي الجوردي 
که عملکردي خاص را پــس از انقاب برگزيد، 
همگي ازجمله زندانيان ســابق بودند يا دوســتاني 
امثال مهندس توســلي که هــم در زندان و هم در 
ايــران بود، اما کنار و همراه بازرگان باقي ماندند. 
در خصوص خارج از کشــوري ها نيز دکتر يزدي 
که بــه جنبــش مســلحانه و چريکــي مي پيوندد 
و بــه مصر و لبنــان مي رود روحيــه اي دارد که با 
همکاري امام موسي صدر و دکتر چمران جنبش 
مســلحانه را در راســتاي جنبــش اجتماعي )امل( 
مديريــت مي کند و بني صدر کــه در قلب مراکز 
آکادميک و روشــنفکري بود، نه تنها ديپلمات بار 
نيامد، بلکه راديکال تر از مهندس ســحابي شــد و 

اصوالً اهل چپ روي بود.
جمع بندي

بي ترديد، منش اخاقي و روش سياســي مهندس 
او در راه آزادي،  تــاش  ســحابي و يک عمــر 
عدالت و پيشــرفت ايــران قابل تقدير و تحســين 
اســت و به عنوان الگويي کارايي دارد. با قاطعيت 
مي گويم که مهندس سحابي جزو معدود و شايد 
تنها کنشگر سياسي ايران است که پس از انشعاب 
از حزبش، نه تنها دچار خصومت نشــد که ارتباط 
و همکاري صميمانه و صادقانه اش را حفظ کرد، 
اما داليل اصلي جدايي ايشان از مهندس بازرگان 
و نهضت آزادي بــا تفاوت هاي مواضع اقتصادي 
و سوسيال دموکراســي و ليبرال دموکراســي هيچ 

ســحابي و گروه منشــعبين، کســي از جمع مورد 
اعتراض آنها در شــوراي نهضت و مانع آنان نبود 
و حتــي تا ماه ها پس از بازگشــت اعضاي دولت 
موقت بــه نهضت نيز ديدگاه مهندس ســحابي از 
اکثريت عددي در نهضت برخوردار بوده اســت. 
کما اينکــه به نقل از ايشــان در کنگره تابســتان 
58 مهنــدس ســحابي باالتريــن رأي را مي آورد 
و رئيــس هيئت اجرائيه نهضت مي شــود و بعدها 
نيز در جلســه شــوراي مرکزي نهضت که حدود 
دي يــا بهمن 58 بايد باشــد نيز در خصوص عدم 
انتخابات  بــازرگان در  کانديداتــوري مهنــدس 
رياست جمهوري، بازهم ديدگاه مهندس سحابي 
اکثريت نســبي آرا را کســب مي کنــد، پس چه 

جايي براي قهر و انشعاب باقي بود؟
رفتار شــتاب زده مهندس ســحابي که بي توجه به 
روابط سياســي و عاطفي چهل و چند ســاله و در 
کم تــر از يک ماه صورت مي پذيرد، چه داليل و 

ريشه هايي داشته است؟
ج. پيش فرض هايــي را آقاي دکتــر رفيعي مطرح 
مي کننــد که چنــدان منطقــي و منســجم به نظر 
نمي رسند، ازجمله آنکه در ابتداي مقاله تحوالتي 
همچون به زندان رفتن مهندس سحابي و آيت اهلل 
طالقاني، جنگ چريک شهري، بروز انديشه هاي 
شــريعتي و قيام پانزده خرداد و جنبش روحانيت 
بــر راديکاليســم ســحابي و طالقانــي  را مؤثــر 
برمي شــمارد يا در فرازي ديگر مي گويد:  »دکتر 
يزدي به خارج از کشــور رفت و در فضاي باز و 
پر از رابطه آنجا رشد و فعاليت کرد. من به زندان 
افتــادم و در محافل تند و راديکال رشــد کردم. 
من جنســاً راديکال بار آمدم و او جنســاً ديپلمات 
بــار آمد. ص20« يا در فــرازي ديگر آقاي دکتر 
رفيعي مي نويســد: »مهندس ســحابي بدون ترديد 
پس از 50 سال که از تشــکيل نهضت مي گذرد، 
خاق ترين، پيگيرترين و پرکارترين کادر حزب 

بوده است. ص22«. 
1. از مــورد آخــر مي گذرم، يکي بــه آن جهت 
کــه نمي خواهــم خداي نکرده بــا توضيحاتي که 
الجرم به دايره قياس ســوق مي يابد، اســائه ادبي 

اين ها نمي توانستند، چندان عوامل تعيين کننده اي 
باشــند مضافاً آنکه خود دکتر يزدي که داعيه اي 
نداشــته اســت و حتي در سال هاي ســخت بعد و 
به خصوص ســال 64 که امــکان تأييد صاحيت 
او در انتخابات رياســت جمهوري بود، ايشان راه 
خود را از مهندس بــازرگان و نهضت جدا نکرد 
و اصــوالً دکتر يــزدي اهل اين نبــود که خود را 
جلو بيندازد. در يادداشتي با عنوان »فضيلت بازي 
در نقش دوم« پيش تر بــه اين موضوع پرداخته ام. 
يادداشــت مذکــور قابل جســت وجو در اينترنت 

است.
ديگــر آنکه اين چــه انتظاري اســت که مهندس 
ســحابي بگويــد و ما هــم تأييد کنيــم. مهندس 
ســحابي زندان بوده و حال آنکه مهندس بازرگان 
آزاد. چــه دليلي وجود داشــته که جذب اعضاي 
جديــد بايد با خط کش و ميزان مورد نظر مهندس 

سحابي انجام شود؟
در تمام ســال هايي که مهندس سحابي و رهبران 
نهضــت، بازداشــت و محاکمه شــدند، به همت 
مدافعــات  کشــور،  از  خــارج  آزادي  نهضــت 
آنــان منتشــر و تظاهرات اعتراضــي در خارج از 
کشــور انجام مي شــد. حال چرا بايد از همکاري 
اين دويســت عضو جديــد با آن ســوابق نگران 
مي شــدند؟ در يک ســازمان دموکراتيک، اعضا 
حق دارند درباره مســئوالن و رهبران نظراتشــان 
را بيان کنند. حزب که شرکت خصوصي نيست، 
هر زمانــي اکثريت اعضا تشــخيص دهنــد، بايد 
بتوانند مســئوالن را تغيير دهند و البته اصوالً چنين 
حرف هايي به طورجدي مطرح نبوده است و جمع 
منشــعبين نيز منشــأ و مبناي مهمي براي اين قبيل 

حرف ها هرگز ارائه نمي کند.
اين دويســت نفر بعدها مصادر خدمات گوناگون 
قــرار گرفتنــد و تــوان مديريتي بااليــي از خود 
نشــان دادند، چرا برخي اعضــاي قديمي نهضت 
از حضــور و فعاليت چنين افرادي بايد احســاس 
نگرانــي کــرده و کاري کننــد کــه ايــن افــراد 
نهضــت را تــرک گوينــد؟ امروزه چــه ارزيابي 
مثبت يا در راســتاي منافــع کان ملي از تاراندن 
شخصيت هايي چون آقايان دکتر کمال خرازي و 
دکتر نژادحسينيان و بســياري ديگر مي توان ارائه 

داد؟
نکته ديگر آنکه به تأييد مرحوم مهندس ســحابي 
»تنها کساني که اين سخن آقاي خميني را رعايت 
کردنــد و کار حزبي و گروهــي را فداي مصالح 
عام ملت و دولت کردند، اعضاي نهضت آزادي 
بودنــد. ص19« و به عبارت ديگــر از 15 بهمن 57 
تــا 14 آبان 58 مهندس بازرگان، دکتر ســحابي، 
دکتر يزدي، مهندس صباغيان، مهندس توســلي، 
دکتر صــدر حاج ســيد جــوادي و... در نهضت 
نبوده اند که عملکرد آنان مورد اعتراض منشعبين 
قرار گيرد. آيا داوري و تصميم مهندس سحابي و 
جمع منشــعبين، قضاوتي عجوالنه نبوده است که 

ظرف کمتر از 15 روز اتخاذ شده است؟
در طــول 9 مــاه دولــت موقت که جــز مهندس 
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به تمشــيت امور مردم مــي داد و خواهان حرکت 
گام به گام بــود. نماد رفتار انقابــي و تصميمات 
قاطــع، رهبر انقاب بود ؛ و بازرگان، همه و حتي 

رهبري را در چارچوب نظم و قانون مي پسنديد.
هــم ازايــن رو بود کــه مخالفت هــاي گاه وبيگاه 
بــازرگان با نظــرات رهبر فقيد انقــاب به مذاق 
خيلي ها و ازجمله مهندس سحابي خوش نمي آمد 
و در اختتاميــه متــن اســتعفانامه نيــز به وضــوح 
مي گويــد مهم ترين دليــل جدايي و انشــعاب از 
از  بــازرگان  مهنــدس  تابعيت نکــردن  نهضــت، 

منويات رهبري انقاب است.
در متن استعفانامه آمده است:

»ايمان ما بــه رهبري امام خمينــي از اين واقعيت 
سرچشــمه مي گيرد که امــام را تبلــور کاملي از 
آرمان هاي ضد اســتعماري، ضد استبدادي و ضد 
اســتثماري توده هاي قيام کرده و شهيد داده ملت 
ايران مي دانيم و بديــن دليل، رابطه طبيعي امامت 
امت بين ايشــان و اين ملت هدف دار برقرار است 
و لذا هرگونه مقابله و مخالفت با ايشــان و مواضع 
اساســي ايشــان را در حقيقــت، مقابله بــا امت و 

انقاب امت تلقي مي کنيم«.
4. آقاي دکتــر رفيعي تضعيــف موقعيت نهضت 
آزادي و دادن فرصــت بــه فرصت طلبان و امکان 
بــروز چپ روي هاي امثال بني صــدر را مهم ترين 
پيامد انشــعاب سال 58 بر مي شمرند که البته کامًا 

درست است، اما همه ماجرا نيست.
عمــوم سياســت ورزي هاي نادرســت دهــه اول 
انقــاب، ايجــاد و گســترش فضــاي امنيتي، در 
گرفتــن جنگ کــه در پرتو سياســت ورزي هاي 
کارشناســي و عاقانه بــه تعبير دکتــر يزدي هم 
قابل پيش بيني بود و هم قابل پيش گيري، بازتوليد 
ازجملــه  و...  قانون گريــزي  اســتبداد،  فزاينــده 
پيامدهاي کنار گذاشــتن مهندس بازرگان اســت. 
تضعيف نهضــت به خودي خود ماک نيســت و 
طبيعي است که در چارچوب رقابت هاي سياسي 
حزبي کنار رود، اما آنچه مهم تر است، پيامدهاي 
تضعيف نهضت اســت که به رشد احساسي گري 
و دوري از عقانيــت و فضاي ســرکوب دهه 60 
انجاميد. مســئله ابعــادي طوالني مدت داشــت و 

واجد پيامدهاي بنيادين ملي بود.
زمان گذشــت. هر دو بزرگوار اينــک در جوار 
رحمــت حق آرامــش يافته انــد. تاريــخ ايران و 
مخالفــان ديــروز بــازرگان از او بــه نيکــي ياد 
مي کننــد. مهنــدس ســحابي هم به دفعــات و در 
مناســبت هاي گوناگــون مي گفــت کــه حــق با 
بازرگان بود. مهندس ســحابي مرد حق و حقيقت 
بــود، اهل مجاهدت و صداقــت و مهرباني بود و 
اين ويژگي ها کم نظير و قابل تحســين اند. خدايش 

بيامرزد و راهش مستدام باد.

پي نوشت
1. کســانى که ايمان آورده و کارهاى شايسته کرده اند 
به زودي ]خداى[ رحمــان براى آنان محبتى ]در دل ها[ 

قرار مى دهد■

تا در آن بخش مؤثر باشد. ص 23«.
و در فــرازي ديگــر بــه نقــل از آقــاي دکتــر 
محمدمهــدي جعفري مي آيــد: »معتقد بوديم که 
ملــت ايران در يک حالت انقابي به ســر مي برد 
و اگر ما بخواهيــم در وضعيت فعلي همپاي ملت 
حرکــت کنيم، مجبــور به تخطي از تشــکيات 
خواهيــم بود و اگــر بخواهيم همپاي تشــکيات 

حرکت کنيم، از ملت عقب مي مانيم. ص 23«
درواقع اين تفاوت ســاختار رفتار سياســي است 
کــه موجب چنين تحليلي مي شــود و تا آخر عمر 
نيز مهندس ســحابي از فعاليت حزبي پروا داشتند. 
اين ادعا را با عنايت به ساختار تشکياتي شوراي 
فعاالن ملي مذهبي مطرح مي کنم. اين تشکيات، 
هرگز واجد تقســيم کار و اجــزاي نهادي حزبي 
نشــد و به رغــم گســتردگي جغرافيايــي و کنش 

سياسي، هرگز ساختار حزبي نيافت.
3. مهندس سحابي مي گويد که مهندس بازرگان 
و پــدرم دنبال اســتقرار نظــم بودنــد و از همين 
رو مي خواســتند کــه هرچه زودتــر جنبش آرام 
شــود حال آنکــه ما طرفــدار تز آيــت اهلل خميني 
و عاقه منــد بــه روش هــاي انقابي بوديــم. اين 
حرف کامًا درســت اســت و به نظــر اينجانب، 
اساســي ترين عامل جدايــي ايشــان از نهضت و 
اعتراض به عملکــرد مهندس بازرگان همين نکته 

است.
به عبارت ديگر منشــأ اختافات اين دو بزرگوار، 
سياســي بود و نــه مواضــع اقتصادي. بــازرگان 
روش هاي انقابي را نمي پسنديد و بي نظمي تلقي 
مي کــرد، اما مهندس ســحابي به گونــه اي ديگر 
باور داشــت. بازرگان، احکام دادگاه هاي شرع، 
مداخات کميته ها در امور مردم، موازي کاري ها 
و تصميمات بدون کارشناسي را چوب الي چرخ 
دولت گذاشــتن و انحراف از آرمان هاي انقاب 
مي دانســت و مخالفان او رفتار سياســي بازرگان 
مخالفــان  مي کردنــد.  تلقــي  محافظه کارانــه  را 
بازرگان خواهان انحال ارتش، اعدام سريع تمام 
کارمندان ســاواک و قطع ايادي سياســي، نظامي 
و اقتصــادي دربــار بودند و بــازرگان اولويت را 

ارتباطي نداشت و ســه عامل اصلي بر آن مترتب 
بود:

1.  مهنــدس ســحابي فکــر مي کــرد: »مهنــدس 
بــازرگان و نهضتي هــا )دولت موقت( نســبت به 
آزادي و مردم ســاالري بســيار حساس اند و دقت 
و توجه دارند، ولي درباره امپرياليســم و استعمار 

بي مباالت اند. ص19 «.
البته ايــن تفاوت نيــز ازآنجاکه بايد-بنــا بر نظر 
مهندس ســحابي- به گزينش ارتباطات سياسي بر 
اســاس اولويت خطر امپرياليســم بر استبداد منجر 
مي شــد و به همکاري با گروه هاي سوسياليســتي 
مي انجاميــد، بــراي مهنــدس ســحابي مهــم بود 
وگرنه در سياســت گذاري هاي داخلي يا ساختار 
بيــن آن  ديپلماســي خارجــي دولــت موقــت، 
دوچنــدان اختافي نبود. به عنوان نمونه، در مقطع 
انقــاب نه مهندس بازرگان بــا ملي کردن صنايع 
و بانک هــا مخالفتي نشــان مي داد و نــه مهندس 
ســحابي خواهان قطع رابطه سياســي بــا امريکا و 
يــا ورود به بلوک شــرق و اتحاد اســتراتژيک با 

شوروي بود.
2. برخــاف آقاي دکتــر رفيعي کــه مي گويند 
مهندس ســحابي و دکتر يزدي به اهميت احزاب 
واقــف بودنــد اينجانب چنيــن باور نــدارم؛ البته 
مهنــدس ســحابي اهــل کار جمعي بــود، اما نه 
همــکاري جمعي حزبــي و ميان ايــن دو تفاوت 

است.
متأســفانه اين تفکر در ايران رواج مذمومي دارد 
کــه همکاري با احزاب دســت و پاگير اســت و 
فکر و عمل انســان را محــدود مي کند. کمااينکه 
آيت اهلل طالقاني با تمســک به اين باور نادرســت 
است که پس از انقاب، فعاليت هاي خود را فارغ 
از تکيه گاه حزبي ادامه مي دهد. مهندس ســحابي 
آشکارا مي نويسد: »در زندان سال هاي 50 بود که 
فهميدم ديگــر نمي توانم در کادر نهضت محدود 
شــوم. ص 19« دکتر رفيعي در همان يادداشــت 
مي نويســد: »مهنــدس ســحابي فکــر مي کــرد با 
مشــکات فراواني که مملکــت دارد، درگيري 
حزبي مجاز نيســت. از حزب خود را رها مي کند 
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ورود به استانداري
همان طور کــه مي دانيد در ابتداي انقاب هيچ يک 
از مــا تجربه اي نداشــتيم. به تازگــي از زندان آزاد 
شــده بوديــم و تجربــه اداري نداشــتيم. فقط در 
زندان ســال هاي سال مطالعه کرده بوديم و خوانده 
بوديــم. تعاملــي که مــا با هــم در زندان داشــتيم 
وضعيتي را به وجود آورده بود که زندان سياســي 
را به بزرگ ترين دانشــگاه دنيا تبديــل کرده بود. 
نه  تنهاکتاب داشتيم و مطالعه مي کرديم، بلکه راديو 
و تلويزيون هم داشتيم. روزنامه کيهان و اطاعات 
هم وجود داشــت. ماقاتي ها هم اخبــار خارج از 
زندان را منتقل مي کردند. اين ها همه ظرفيت علمي 
حاکم بر زندان سياســي بود. عاوه بــر اين تبادل 
اطاعات، بحث هايي که گروه هاي سياســي با هم 
مي کردند بســيار زياد بود. خاطرم هســت يک بار 
حدود ساعت هشت يا 9 شب اخبار ورزشي مربوط 
به پاتيناژ پخش شد. در راهرو زندان رضا شلتوکي 
را ديــدم. به او گفتم آقا رضا، اگر هدف از اجراي 
پاتيناژ ورزش است، پس چرا پسران پوشيده هستند 
اما دختران پوشيده نيســتند؟ به نظرم اين يک نوع 
انحراف است. به قدري صحبت کرديم و اطاعات 
ردوبدل شــد که به او گفتم ديگر وقت نماز صبح 
است و من بايد به نماز برسم. يعني ببينيد چند ساعت 
از بحث و تبادل نظر ما گذشته بود؛ البته ممکن بود 
فردي هم مدت ها آنجا باشد و رشدي نداشته باشد، 
اما اگر کســي طالبش بود رشــد مي کــرد، چراکه 

تمــام مقدمــات فراهم بــود. پس از انقــاب نيز با 
همين روحيه به عنوان اســتاندار وارد اصفهان شدم. 
در ســن 35 سالگي و در ابتداي سال 58 بود. آقاي 
واعظي و آيت اهلل طاهري با بنده صحبت کردند که 
اســتاندار شــوم. گفتم که امام بايد به بنده بگويند. 
آن زمان مهندس بازرگان نخســت وزير بودند، اما 
آن اعتنايي که ما توقع داشتيم به ما نمي کردند، لذا 
بنده روحاً گله مند بودم. به قم نزد امام رفتيم. ايشان 
گفتند به اصفهان برو، امــا توصيه هايي نيز کردند. 
گفتند که در اصفهان دو گروه هســتند. يک گروه 
تحت نفوذ معنوي و علمي آيت اهلل خادمي هســتند 
و عده ديگري که با ما همراهند تحت نفوذ آيت اهلل 
طاهري. يعني از آيت اهلل طاهري نام بردند و گفتند 
از ماســت. به بنده توصيه کردند که بي طرف باش 
و در جهت وحدت حرکت کن. توصيه بعدي اين 
بود که مصدقي ها و ملّيون را در دستگاهت راه نده. 
منظور امام چهره هاي مشخص سياسي بود؛ البته من 
با چهره هاي طرفدار مصدق يا عضو فان ســازمان 
برخورد نکردم؛ يعني حتي يک بار روبرو هم نشدم 
که بخواهم دســتور را اجرا کنم. ولي عمًا ســعي 
مي کــردم در جهت وحدت حرکت کنم و از همه 
نيروها به نفع ســازندگي بهره مي گرفتم و استفاده 

مي کردم.
ارتباط با آيت اهلل طاهري

در مورد اتحاد بين جناح آيت اهلل طاهري و آيت  اهلل 
خادمــي، بنده بــا هردو جنــاح خوب بــودم منتها 

آيت اهلل طاهري با بنده قهر کردند که البته علتش را 
در ادامه مي گويم. زماني که وارد اســتانداري شدم 
اتاقم بيشتر شبيه بازار مکاره بود. اتاق استاندار بسيار 
بزرگ بود. شــايد در حدود 300 مترمربع وســعت 
داشت. گروهي در اين سمت اتاق، گروهي در آن 
ســمت، خاصه همه صاحبان نفوذ در اصفهان در 
يک گوشــه از اتاق حضور داشــتند و استاندار هم 
تقريباً هيچ کاره بود. دو ســه روزي آن ها را تحمل 
کردم، اما بعد همه آن هــا را بيرون کردم. اين طور 
شــروع کردم که روزي يکي از پيشــکاران آقاي 
خادمي به اسم آقاي تابش که مي گفتند نصف شهر 
اصفهان در دســت اوست، مي خواســت بي اجازه 
تلفــن را از روي ميــز بنده بــردارد. با تحکم گفتم 
تلفــن را بگــذار و نگهبان را هم صــدا زدم. ديگر 
همه فهميدند که مســئله فرق کرده است. بعدازآن 
هم برنامه ريزي کرده بودم هرکسي بخواهد بنده را 
ببيند وقت بگيرد و همه به نوبت بيايند. روزي فردي 
با ســفارش آيت اهلل طاهري مي خواست وارد شود 
اما معطل شد. نامه توهين آميزي نوشت و رفت. آن 
شــب آقاي طاهري را ديدم. ايشان گفتند که فان 
شخص را بنده سفارش کرده بودم چرا به او اجازه 
ماقات ندادي. بنده هم با لحن بسيار مايمي گفتم 
که جريان به اين شــکل اســت. آنجا خيلي بي نظم 
بــود و به آنجا نظم دادم. عيبي نــدارد بگوييد فردا 
بيايد و کارش را راه مي اندازم. ايشــان گفتند شما 
بايــد او را مي پذيرفتيــد چراکــه اين هــا مي توانند 

اصفهان و روزهاي پرتالطم اول انقالب
تجربه استانداري اصفهان در گفت وگو با سّيدمحمدکاظم موسوي بجنوردي

ســيد محمدکاظم موســوي بجنوردي هم اکنون رئيس 
دایره المعارف اســالمي است. ایشــان در سال 1321 در 
خانواده اي روحاني زاده شــد. در جواني به علت مبارزات 
بر ضد حکومت گذشته به زندان رفت. وي پس از انقالب 
هم زمان با عضویت در شــوراي مرکزي حزب جمهوري 
اسالمي، مدتي استاندار اصفهان بود. ایشان در گفت وگو 
با چشــم انداز ایــران به مرور خاطرات خــود از دوران 
استانداري پرداخته است که به علت شرایط خاص روزهاي 

نخست انقالب، حاوي مطالبي خواندني است. 
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اســتاندار را عوض کنند. اين را که گفتند خيلي به 
من برخورد. گفتم معلوم است که شما نمي دانيد با 
چه کســي صحبت مي کنيد. بنده هيچ چشم  داشتي 
به استانداري ندارم. ايشان هم بدون حرفي رفتند و 
به هميــن خاطر با بنده قهر کردند. صبح فرداي آن 
روز قرار بود که با بالگرد به برخوار برويم. صبح با 
پاسدارها به درب منزل ايشان رفتيم اما با بنده حرفي 
نمي زدند. خاصه تا روزي که از اصفهان برگشتم 
ايشــان با بنده قهر بودند؛ حتي در جلســات حزب 
جمهوري هم که در اصفهان تشکيل مي شد ايشان 
به گوشه اي مي رفتند تا با بنده روبرو نشوند. تا اينکه 
باالخره آقاي منتظري تماس گرفتند و گفتند آقاي 
طاهري دوست ماست، شما با هم باشيد و با هم کار 
بکنيد. گفتم بنده حرفي ندارم اما ايشان با من آشتي 
نمي کنند. همين االن به منزلشــان مي روم، اما آشتي 
نمي کننــد. وقتي تلفن را گذاشــتم بــه منزل آقاي 
طاهري رفتم. انگار پاسدارهايش اطاع داده بودند 
که فاني در راه اســت که خودشــان را به خواب 
زدند. ايشان را صدا زدم. نزديک رفتم. پتو را کنار 
زدم. حتي ايشان را بوسيدم، اما هر کاري کردم که 
چشمشــان را باز کنند و حرفي بزنند، نشــد. حتي 
زماني که بيمار شــدند و در بيمارستان بودند بنده با 
اينکه در اصفهان نبودم به ماقاتشــان رفتم و قرآن 
کوچکــي براي هديه با خود بردم. اين بار خنديدند 
ولــي باز هم چيزي نگفتند. تا اينکه ايشــان از مقام 
امــام جمعه اي کنار رفتند. به اتفاق آقاي صلواتي به 
اصفهان رفتيم و با ايشــان ديدار کرديم. نمي دانيد 
چقدر محبت کردند، شوخي کردند و از خاطرات 

گذشته گفتند.

ارتباط با آيت اهلل خادمي
با اطرافيان آقاي خادمي هم چالشي بود که مفصل 
اســت. امام مي گفتند آقاي خادمي خودشــان فرد 
بسيار خوبي هســتند. آقاي خادمي خودشان هم با 
مــن خوب بودنــد. به بنده گفتند الحــّب و البغض 
يتوارثان. گفتند من 50 سال با پدرت دوست بودم. 
منتها اطرافيانشــان در جناح مــا نبودند. يعني در هر 
جناحي بودند در جناح ما نبودند. با آن ها درگيري 
داشتيم. به عنوان نمونه دزدي تقريباً مسلحانه اي در 
اصفهــان صورت گرفتــه بود. افرادي را فرســتادم 
کــه مســئله را پيگيري کنند. عصــر آن روز به من 
گزارش دادند که کميته، فان افســر تجسس شما 
را بازداشت کرده اســت. آن زمان کميته با دولت 
همراه نبــود. در مقابل ســپاه بود. ما و ســپاه با هم 
بوديم. فردا صبح با ماشــين و مأمور به کميته رفتم 
و بــه محافظــم گفتم که برو و افســر مــا را بياور. 
کميته اي ها هم مي دانســتند که اگر عمل نکنند من 
واکنش نشان مي دهم. او هم رفت و افسر را آورد. 
رفتــارم اين گونه بــود و هيچ وقت از موضع ضعف 
نبود. با اين حرکت معلوم شــد کــه کميته در اين 

قضيه دست داشته است. 
يک بار هم در قهدريجان بين سپاه و کميته درگيري 
ايجاد شد و يک سپاهي کشته شد. با يک گروهان 
از ســپاه و ژاندارم به ســمت قهدريجــان حرکت 
کردم. نزديک قهديرجان صداي گلوله مي آمد. به 

ماشين ها گفتم همان جا حصاري ايجاد کنند، فرش 
بيندازند و طرفين دعوا بيايند. از مســئوالن کميته و 
ســپاه تحقيق مي کردم که اين سپاهي چطور کشته 
شــد. کميته اي ها مدعي بودند که ماشــينش به تير 
برق برخورد کرده و کشــته شــده است. درنهايت 
اعام کردم که انتظامات شهر به دست ژاندارمري 
باشــد و کميته هــا هــم ساح هايشــان را تحويل 
ژاندارمري بدهند. نيمه شــب به بيمارستان رفتيم و 
جنازه جوان سپاهي را ديدم که بر اثر شليک گلوله 
ژ3 کشته شــده بود. درحالي که کميته گفته بود به 
تير چراغ برخورد کرده است. اين گونه گناه کميته 

مسجل شد.

انحالل کميته ها
مســئله انحــال کميتــه  اصفهــان در دوران بنــده 
مطرح شــد. آقاي بهشــتي محرمانه بــه بنده گفتند 
مي توانــي کميتــه را منحل کني؟ گفتــم بله و بعد 
اعاميه اي مبنــي بر انحال کميته هــا صادر کردم 
که از صداوسيماي استان هم پخش شد، اما کميته  
پــس ازآن اطــراف کميتــه مرکزي با ســاح هاي 
ســنگين ســنگربندي کردند. من به همــراه آقايان 
اشــراقي دادســتان انقاب، بروجردي حاکم شرع 
و ســالک که فرمانده ســپاه بودند به سمت کميته 
مرکــزي رفتيم. افــراد کميته مســلح بودند و حتي 
گلنگدن هم مي کشيدند. اشاره مي کردم که بيايند 
پايين و مي گفتم هرکســي روي من اسلحه بکشد، 
کارش در حکم مبارزه مســلحانه با حکومت است 
و محکوم به اعدام مي شــود. هشت ساعت در آنجا 
ماندم و با فرماندهانشان مذاکره کردم، اما درنهايت 
تمکين نکردند که اسلحه ها را تحويل دهند. اتفاقاً 

آقاي بحرينيان هم آنجا بود که با او دعوا کردم.
مــا در منــزل يــک شــوراي نظامــي داشــتيم که 
متشــکل از آقايان ســالک، رحيم صفــوي، صياد 
شــيرازي و حسن ســاطع بود. بحث مي کرديم که 

بــا کميته ها چــه کار کنيم. تصميــم گرفتيم که از 
طريق پشــت بام ها با نارنجک حمله کنيم. امام آن 
زمان هنوز در قــم بودند. آقاي صانعي از دفتر امام 
تماس گرفتند و گفتند امــام مي گويد ضمن تأييد 
شــما، دست به خشــونت نزنيد. همان جا به سالک 
و صفوي گفتم کســي حق نــدارد حمله کند، امام 
گفتند اين کار را نکنيد. بعد از نيم ســاعت دوباره 
زنگ زدند و گفتند امام نگران  هستند و مي گويند 
ممکن است 100 نفر کشته شوند. اين کار را نکنيد. 
گفتم شما مطمئن باشيد همان يک بار که گفتيد ما 
گوش کرديم. بنابراين مسئله انحال کميته ها تا آن 
زمان الينحل باقي ماند، اما آن ها حيثيت خود را از 
دست دادند. همه دانســتند که اين ها وجهه قانوني 
ندارند و ضدانقاب  هســتند و لذا ازلحاظ موقعيت 

اجتماعي خرد شدند.
در ابتــداي دوران مســئوليت بنــده آقــاي صــدر 
حاج سيدجوادي وزير کشور بودند و بعد از ايشان 
آقاي صباغيان و بعد آقاي هاشــمي رفســنجاني و 
در آخر آقــاي مهدوي کني. آقــاي مهدوي کني 
در جريان انحــال کميته ها با بنده درگير شــدند. 
ايشــان رئيس کميته ها بودند. يک بــار به اصفهان 
آمده بودنــد و بنده در حضور ايشــان به بحرينيان 
پرخــاش کردم. آقــاي مهدوي کني به بنــده ايراد 
گرفتنــد و تقريباً اعتراض کردند کــه چرا با آقاي 
بحرينيان اين طور برخورد مي کنيد. ايشــان نماينده 
بنده هســتند. بعدها در دبي با هم بوديم. به ايشــان 
گفتم شــب ها زود مي خوابيد يا ديــر مي خوابيد؟ 
گفتند اندکي ديــر مي خوابم. گفتم پس مي آيم تا 
با هم صحبت کنيم. رفتم و جريان مرحوم بهشــتي 
و انحــال کميته ها را توضيــح دادم. گفتم: »آقاي 
انواري به مــن گفته اند که آقــاي مهدوي کني در 
ماجراي انحال کميته ها از شــما دلخوري قديمي 
دارند. خواستم حاال که سال هاي سال گذشته است 
ماجرا را براي شــما توضيح دهم که آقاي بهشــتي 

آيت اهلل طاهري
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اين را از من خواســتند«. گفتنــد عجب! من اين را 
نمي دانستم.

در مــورد اينکــه چرا آقــاي مهدوي کنــي موافق 
کميته هــا بودند بايد بگويــم آن زمان خط بندي ها 
مانند امروز روشــن و مشــخص نبــود. کما اينکه 
بين آقاي بهشــتي و آقاي مهدوي کني هم هميشــه 
خــط مــرزي وجود داشــت. جنــاح آقــاي کني 
رياســت جمهوري آقاي بني صدر را تأييد کرد، اما 
جناح آقاي بهشــتي در ابتــدا خواهان حضور خود 
آقاي بهشــتي بود. در شــوراي مرکزي حزب هم 
ايشــان انتخاب شــدند. به عنوان رئيس جمهور هم 
در مــورد مســائل اخاقي با ما صحبــت کردند و 
گفتند اين يک ســمت وسوسه انگيزي است و بايد 
مراقب باشــيم. يعني آن قدر حضورشان مسلم بود، 
امــا امام که هنوز در قم بودند پيغام دادند که چون 
اولين دوره رياســت جمهوري است بهتر است که 
رئيس جمهــور روحاني نباشــد. رأي گيري مجدد 
انجام شــد و حزب، آقاي جال الدين فارســي را 
مطرح کرد. روحانيون حزب يعني آقايان بهشــتي، 
خامنه اي، هاشــمي رفســنجاني، موســوي اردبيلي 
و آقــاي باهنــر به آقاي فارســي رأي دادنــد. البته 
برخي بدخواهان آقاي بهشتي را متهم مي کنند که 
چون امام با کانديداتوري ايشــان مخالفت کردند، 
ايشــان هم آقاي فارســي را مطرح کرد تــا امام از 
گفته خود پشيمان شــود. من با اين حرف مخالفم. 
هرچند به نظرم آقاي فارسي قطعاً براي امام و نظام 
به طورجدي مشکل ســاز مي شــد. درنهايت وقتي 
کانديداتوري آقاي فارســي از طرف حزب مسلم 
شد به يک باره از قم دســتور آمد که آقاي فارسي 
به فلســطيني ها بســيار نزديک اســت، با آن ها کار 
مي کنــد و حتي ماننــد آن ها لباس مي پوشــد. در 
اين شــرايط انتخاب وي مناســب نيست. بافاصله 
هم مســئله افغاني بودن ايشان مطرح شد که مشکل 
قانون اساسي داشــت. در حزب هم بافاصله بنا به 
پيشــنهاد آيات عظام شوراي مرکزي، آقاي حبيبي 

را انتخاب کرديم.
حتــي جوانان حاضر در اســتانداري با من مخالف 
بودنــد و مي گفتنــد بني صدر، ولي مــن مي گفتم 
حبيبي. آن ها قانع نمي شــدند که براي حبيبي تبليغ 
کنند. خاصه انحال کامــل و نهايي کميته ها هم 
بــه بعد از ماجراي ترور آقاي بحرينيان برمي گردد. 
ســپاه ايشــان را در اصفهان ترور کرد و کميته هم 
قاتلش را دستگير کرد. زماني که اين خبر را به من 
دادند در تهران بودم. از همان جا اعاميه اي دادم و 
اين حرکت را محکوم کردم که از صداوســيماي 
استان اصفهان هم پخش شد. زماني که جنازه آقاي 

بحرينيان را از جلوي اســتانداري تشييع مي کردند 
شعارهايي عليه اســتانداري داده مي شد. مي گفتند 
اينجا مرکز توطئه است. با تعداد زيادي محافظ در 
مراســم آقاي بحرينيان شرکت کردم. کميته چي ها 
آن چنــان بــا خصومت به مــا نــگاه مي کردند که 
مي خواســتند ما را تکه پاره کنند. اميد نجف آبادي 
به خونخواهي پاســداري که در قهدريجان کشــته 
شــده بود حکم قضايــي صادر کرده بــود. کميته 
هم قاتلش را دســتگير کرده بــود. وقتي به رئيس 
شــهرباني اصفهان گفتم که متهم را از کميته بگير 
اســتعفا داد و از اصفهــان رفت! خاصــه با آقاي 
قدوسي که دادســتان انقاب بودند صحبت کردم 
و توانســتيم متهم را که توســط کميته زنداني شده 
بود تحويل بگيريم و تحويل مراجع قضايي بدهيم. 
بعدازايــن جريان بود که آقــاي باهنر آمد و کميته 

به طور کامل منحل شد.

مسائل امنيتي
زماني کــه آقاي يــزدي به عنــوان وزيــر خارجه 
مي خواســتند بــه اصفهــان بيايند، بچه هاي ســپاه 
جليقــه ضدگلولــه آورده بودنــد و گفتنــد اين را 
بپوشــيد چون معلوم نيســت که وضع آقاي دکتر 
يزدي چطور اســت و معلوم نيست سوءقصد شود 
يــا خير. گفتــم حق نداريــد ســوءقصد کنيد. من 
هم اين را نمي پوشــم. نمي دانم فکرش را داشــتند 
يا خيــر. بعدازآن بــود که آقاي بــازرگان آمدند. 
مراسم اســتقبال رسمي برگزار کرديم و همه سوار 
اتوبوس شــديم. 200 نفــري را مأمــور کردم که 
اطراف اتوبوس باشند و همه لباس شخصي بودند. 
ايشــان گفتند که چرا اين چهره ها و قيافه ها عوض 
نمي شود. گفتم که اين ها بچه هاي خودمان هستند. 
بعد هم بني صدر آمد. به مرکز ســپاه رفتيم و ايشان 
در ســخنراني خود رسماً سپاه را به کشتن بحرينيان 
متهم کرد. تــا اين را گفت دســتور دادم که درها 
را ببندنــد و تمام ضبط صوت ها و فيلم ها را بگيرند. 
اگر رئيس جمهور ســپاه را متهــم کند اخبارش در 
کل دنيا پخش مي شــود و صحيح نيست. معاونش 
اعتــراض کرد، اما مقداري تندي کردم و گفتم در 
اين کار دخالت نکن و اال دستگيرت مي کنم، البته 
آقاي بني صدر چون پدرانمان با هم دوســت بودند 
و خودش هم ما را دوســت داشــت هيچ اعتراضي 

نکرد.
جريان ديگري هم در ارتبــاط با ورود بالگردهاي 
دشمن بود. آقاي زارع که استاندار کرمان بودند با 
بنده تماس گرفتند و گفتند بالگردهاي دشــمن در 
حال حرکت به ســمت اصفهان هستند. بافاصله به 
رياست جمهوري مخابره کردم که چنين گزارشي 
به من داده اند. باز هم همان شــوراي نظامي شــامل 
سالک، صفوي، صياد و... را تشکيل داديم که چه 
کنيم. ذهنم به اين سمت رفت که نکند مي خواهد 
کودتايي بشــود. آقاي سرهنگ فکوري هم تماس 
گرفتند و گفتند دشــمن در حال آمدن به اصفهان 
اســت. به آقاي سالک گفتم به نظرم اين مشکوک 
است. الاقل ســپاه برود و جهت حفاظت از ارتش 
اقداماتــي انجام دهد. بعد هم آقاي ســالک جهت 

آمادگي دفاع از شــهر اعاميه اي دادند. ســرهنگ 
افشــين آمد و گفت نمي داني چقدر اسلحه دست 
مردم اســت! تمام اصفهان ســنگربندي شده است. 
بعــد از اين جريان، احمد آقا خميني تماس گرفت 
که آنجا چه خبر اســت. جريــان را گفتم، اما بعد 
معلوم شد که خبر اشتباه بوده و بالگرد خودي بوده 
اســت. يکي از داليل عمده اي که فکر مي کرديم 
 F14 اين خبر درست است اين بود که هواپيماهاي
همه در اصفهان بودند. وظيفه حفاظت از آســمان 
ايران با اين هواپيماها بود و مي ترســيديم که آنجا 

را بمباران کنند.

عمران و توسعه اقتصادي
روزي فــردي از خيابــان شــاهپور اصفهــان کــه 
قطعه ســازان در آنجا بودند، قطعه اي را ساخته بود 
و به استانداري آورده بود. گفت به ما کمک کنيد 
تا مــا بتوانيم از بانــک وام بگيريم، ماشــين آالت 
بخريم و کارمان را توســعه دهيم. گفتم فان روز 
به اســتانداري بيا. در اين فاصله اســاتيد دانشگاه ها 
را هــم دعوت کردم. آقاي علي نقي مشــايخي هم 
يکي از آن ها بود. به اين نتيجه رســيديم که اگر در 
قطعه سازي پيشرفت کنيم و در اين زمينه رشد کنيم 
به صنعتي شــدن و بهبود زيرســاخت ها نيز کمک 
کرده ايم. بنابراين پيشنهاد دادم سازماني ايجاد کنيم 
که نهضت قطعه ســازي را در اصفهان ايجاد کنيم. 
با ســرمايه 100 ميليون تومان، شرکتي دولتي ايجاد 
کرديم که وابسته به استانداري بود. نمايشگاهي برپا 
کرديم که همه بيايند و هر قطعه اي که مي خواهند 
به شرکت ما سفارش دهند و اين شرکت با سازنده 
قرارداد ببندد. در حقيقت اين شــرکت واســطه اي 
بــود بين مصرف کننده و ســازنده. از لحاظ علمي 
هم سطحش باال بود. با بانک ها هم به توافق رسيده 
بوديم که به واحدهايــي که مي خواهند قطعات را 
بر اســاس سفارش ما بســازند وام بدهند. البته عمر 
ايــن نهضت 13 ماه بيشــتر نبود. بعــد از رفتن بنده 
اين نهضت زير شن هاي جهالت مجدداً مخفي شد 
و از بيــن رفت. عاوه بر آن يک شــورايي جهت 
راه اندازي صنايع و رفع مشــکات آن ايجاد کرده 
بوديــم. نماينده ما آقاي معتمدي بود که در انفجار 
هفت تير شهيد شــد. راه اندازي صنايع برنامه بسيار 
موفقيت آميزي بود. همه مشــکات صنايع را حل 
مي کردند. واحد حسابرسي ايجاد کرده بوديم که 
وضعيــت کارخانه ها را بازرســي مي کرديم. حتي 
مديرعامل نمونه انتخاب مي کرديم. آقاي قدوشيم 
که يهودي بود را به عنوان مديرعامل نمونه انتخاب 
کرديم. بعدها در مجلس به ديدنم آمد و گفت بعد 
از آنکه شــما مرا به عنوان مديرعامل نمونه انتخاب 
کرديــد آن کارخانه را از من گرفتند.پس از مدتي 
هم به من خبر دادند که قدوشــيم را اعدام کردند. 
قاضــي اي که او را محکوم به اعــدام کرده بود در 
ميان دوره به مجلس آمد. از او پرسيدم چرا قدوشيم 
را اعدام کردي؟ گفت چون جاسوس اسرائيل بود. 
گفتم واقعاً مدرکي داشتي؟ محل نگذاشت و رفت. 

تا امروز معتقدم که او بي گناه بود. 
روزي چهار يهودي در استانداري به ديدارم آمدند 

حتي جوانان حاضر در 
استانداري با من مخالف بودند 
و مي گفتند بني صدر، ولي من 

مي گفتم حبيبي. آن ها قانع 
نمي شدند که براي حبيبي تبليغ 

کنند
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و گفتند دلــت مي خواهد جايي را نشــانت دهيم. 
گفتــم بله. بــا هم به ديــدن محله جويبــاره رفتيم. 
کوچه هايي باريک و تاريک، همراه با دخمه هايي 
که وضع رقت انگيزي بود. وارد خانه اي شديم. دو 
خواهــر در آن زندگي مي کردند که يکي به علت 
نبود امکانات بهداشــتي کور شــده بود. آب خود 
را از چــاه تأميــن مي کردند. داخــل اتاق هم يک 
حصير پاره و کوزه اي شکســته وجود داشت. کل 
زندگي شان همين بود. خواهر بينا هرروز شيشه جمع 
مي کــرد و با فروش آن هــا روزگار مي گذراندند. 
بافاصله مهندســين شــهر را جمع کردم و طرحي 
تهيــه کرديم که کل محله جويبــاره را آباد کنيم. 
ديوارکشي، تعريض کوچه ها، ساخت حمام، ايجاد 
فضاي ســبز و کارهاي از اين قبيل. يک بار خواهر 
بينــا را ديدم. اخمي کــرد و گفت فايده اين کارها 
چيست. به سرهنگ افشــين گفتم پنج هزار تومان 
بــه او بدهند چراکه او طاقتش تمام شــده اســت و 
تحمل ندارد صبر کند تا همه اين اصاحات انجام 
شــود. يکي ديگر از محله ها، محله زينبيه بود. آنجا 
هم کارهاي عمراني مانند فاضاب و آسفالت و... 

انجام داديم.

ارتباط با گروه هاي سياسي
جريــان ديگر ديپلمه هاي بيــکار بودند که يکي از 
مزاحمين اصلي اســتانداري ها بودند. عده اي تحت 
عنوان ديپلمه هاي بيکار از طرف گروه هاي سياسي 
بسيج مي شدند، مي آمدند و در استانداري ها تجمع 
مي کردند. اولين بار تا پشــت در اتاق من هم آمده 
بودند. بنده اين ها را مي فرستادم به جهاد سازندگي. 
آن زمان مديرفني جهاد ســازندگي آقاي مهندس 
کوچکيان بودنــد. جهاد هم حقــوق مختصري به 
آن ها مي داد و آن ها را به روســتاها مي فرســتاد. اما 
آن هــا تظاهرات مي کردند که جهــاد براي ما کار 
نمي شــود. يکي از ايــن اجتماعات هــم متعلق به 
سازمان مجاهدين خلق بود که در لواي ديپلمه هاي 
بيکار دســت بــه اعتــراض و تظاهــرات مي زدند. 
مي گفتند ما کارگريم و کار نداريم. اما همه  آن ها 
بهانه بود. چراکه عده زيادي از آن ها حتي اصفهاني 
نبودند و از خارج اصفهان مي آمدند. تحقيق کرده 
بوديــم کــه در آن هنــگام هتل هــاي اصفهان پر 
مي شــدند. يک بار جواني از مجاهديــن با من راه 
مي آمــد و اين صحبت هــا را مي کرد. دســتش را 
گرفتم و گفتم دستت را ببينم. دستش ظريف بود. 
گفتم چطور کارگري هســتي که دستانت اين طور 
ظريف است. دســت من خشن تر از دست توست. 
البتــه اين ها مربوط به دوراني اســت که مجاهدين 

خلق هنوز تعامل داشتند.
درمجمــوع پايگاه مردمي، همکاري با دانشــگاه و 
همکاري سپاه و نيروهاي انقابي با من، بزرگ ترين 
ســرمايه اجتماعي من در اصفهان بودند. زماني که 
آقاي سحابي رئيس ســازمان برنامه وبودجه شدند 
ازشــان پرسيدم بيشــترين کار در کجا انجام شده؟ 
گفتند اصفهان. بيشترين بودجه را هم آن ها به خود 
جذب مي کردند و واقعاً براي توســعه استان تاش 

مي کردند.■

ابتدا از دوران پيش از مسئوليت خود  ■
در استانداري بفرماييد.

بنده متولــد ســال 1331 در ميرک آباد مهريز  □
يزد هســتم. تا سوم دبســتان در ميرک آباد بودم و 
از ســال چهارم به تهران آمدم و به مدرسه ادب در 
سرچشــمه رفتم. يک ســال در آنجا بودم و از پايه 
پنجم دبســتان وارد مدرسه علوي شــدم. از همان 
دوران بــا افراد مذهبي که بعدها در جريان انقاب 
هم بسيار فعال بودند آشنا شدم. مثًا با شهيد مجيد 
حدادعادل از کاس پنجــم همکاس بوديم. بعد 
هم در دانشــگاه صنعتي شريف با هم بوديم. او در 
استانداري کرمانشاه هم معاون من بود و بعد از من 
سرپرست استانداري کرمانشــاه شد. به نظرم افراد 
يا علمي هســتند يا اجرايي. بســيارند کساني که نه 
علمي هســتند و نه اجرايي، اما بسيار نادرند افرادي 
که هم علمي هستند هم اجرايي؛ شهيد مجيد حداد 
عادل از اين افراد بود. در مدرســه علوي اســتادان 
ارزشمندي داشــتيم. عاوه بر استاد روزبه و استاد 
عامــه، آقاي موســوي گرمارودي معلم انشــاي 
دبستان ما بودند.آقاي محمد آل اسحاق، پدر آقاي 
يحيي آل اســحاق هم معلم ما بودند. آقاي گلزاده 
غفوري از اول دبيرســتان معلم ما بود. مرحوم سيد 
کاظم موســوي، مرحوم دکتر خســروي، مرحوم 
محدث و آقاي علي مدرســي و بسياري اساتيد از 

اين نمونه به ما تدريس مي کردند.
در مدرســه علوي آقاي شــهيد مطهــري، مرحوم 
عامه محمدتقي جعفري، مرحوم عامه طباطبايي 
و شــهيد باهنر هم مي آمدند و کاس هايي برگزار 
مي کردند. بنده ورودي سال 1349 مهندسي صنايع 

دانشــگاه صنعتي شــريف بــودم. رشــته تحصيلي 
فوق ليسانســم مديريــت بــود و دکتــراي تاريــخ 
خوانــده ام. از ابتداي انقاب به دليل ارتباطاتي که 
با آقايان شهيد مطهري، شهيد بهشتي، شهيد باهنر و 
ساير اساتيد و فارغ التحصيان مدرسه علوي و ساير 
مدارس اسامي و دانشگاه صنعتي شريف داشتم، 
با سن خيلي کم مسئوليت هاي سنگيني را پذيرفتم. 
در تاريــخ 23 بهمن 1357 آقاي امامي کاشــاني از 
دفتر امــام، حکم به صورت کارت بــه بنده دادند 
بــا اين عنوان که آقــاي زارع ميرک آبــاد معرفي 
مي شوند و دستورات ايشان الزم االجراست؛ يعني 
عبــارت »به کجا« نداشــت. حکــم محل خدمت 
نداشــت. با آن حکم به خيلــي از واحدها مي رفتم 
و مشکات آنجا را حل مي کردم. 27 سالم بود که 

استاندار کرمان شدم.

دغدغه ام بررسي قتل ها بود
تجربه استانداري اصفهان در گفت و گو با 

غالمعباس زارع ميرک  آباد

آقاي غالمعباس زارع ميرک آباد، اســتاندار پيشــين کرمان، کرمانشاه و اصفهان 
هســتند. همچنين معاون وزیر کشــور، معاون وزیر راه و ترابري، معاون سازمان 
صنایع دفاع، رئيس سازمان صنایع بنياد مستضعفان، رئيس فدراسيون وزنه برداري 
و استاد دانشگاه صنعتي شــریف بودند. ایشان کتابي با عنوان »مدیران جمهوري 
اسالمي ایران« تأليف کرده اند که شامل اسامي حدود پانزده هزار نفر از مدیران نظام 
جمهوري اسالمي ایران از سال 1357 تا 1394 است. زارع در حال حاضر رئيس روابط 
عمومي و مسئول کميته هاي استاني مجمع استانداران است. گفت و گوي ایشان با 
نشریه چشم انداز ایران بازگو کننده تجارب ایشان از دوران استانداري اصفهان است. 
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شرايط اســتان اصفهان در زمان ورود  ■
شما به استانداري چگونه بود؟

دي مــاه 1358 اســتاندار کرمــان شــدم که با  □
شروع جنگ به کرمانشــاه رفتم. بعد هم به داليل 
بحران هــاي خاص اصفهــان آقــاي مهدوي کني 
بنده را به اصفهان فرســتادند. ســوم شــهريور 60 
اســتاندار اصفهان شدم. روزي که براي استانداري 
کرمان در شــوراي انقــاب رأي گيري مي کردند 
به قول معــروف ناپلئونــي رأي آوردم، امــا بــراي 
اســتانداري کرمانشــاه و اصفهــان به قول شــهيد 
بهشتي نزديک به اتفاق آرا رأي آوردم. استانداري 
اصفهــان براي من يک افتخار بود. آنچه در تاريخ 
از آن اســتان خوانده بودم، مرا بــه خدمت در آن 

استان بيشتر عاقه مند مي ساخت.
در اصفهان گروهي بودند که به آن ها هدفي ها )به 
طنــز آل قدارجه( مي گفتنــد. بچه هاي قهدريجان 
بودنــد. اين هــا در اصفهــان در رأس کار بودند و 
نفــوذ بااليي داشــتند. من شــاگرد مرحــوم آقاي 
حســين لنکراني بودم که خاطرات »مستر همفر« را 
نيز به فارسي ترجمه کرده بودند. ايشان هم زمان با 
مرحوم مدرس نماينده مجلس بود و زمان شهادت 
حــاج شــيخ فضــل اهلل نــوري در ميــدان توپخانه 
حضور داشت. او شــيخ را مظلوم ترين شهيد شيعه 
مي دانســت و هر وقت نام او برده مي شــد قطرات 
اشک از چشــمانش جاري مي شد. پس از انقاب 
ايشــان مواضع گروه سيد مهدي هاشــمي را بيان 
و نقــد مي کــرد و درنتيجه منزوي شــدند. به بنده 
مي گفتند اين ســيد بزرگوار آدم خوب و مخلصي 
اســت )منظورشــان حضرت امام»ره« بود(. خدا 
هم دســتش را مي گيرد و کمکــش مي کند. حتماً 
روزي متوجه مي شود که اين ها کيستند و آن روز 
از شــادي، روز عروسي من اســت. روي که سيد 
مهدي هاشــمي دستگير شــد به بنده گفت امروز 

همان روزي است که به تو گفتم.
در زمان اســتانداري من، احتماالً همان تيم رئيس 
يک بيمارستان را کشــتند. نامش عباس حاتم زاده 
بــود. من در اســتانداري بــا خبرنــگاران مصاحبه 

داشــتم. در ميــان صحبت هايم گفتــم اين خبري 
را که مي گويم ننويســيد. اصفهــان منافق معمولي 
به نــدرت دارد، يــک نفاق خاصــي دارد که قبل 
از انقــاب مرحوم شــمس آبادي را کشــتند، بعد 
از انقــاب بحرينيــان را و حــاال هم احتمــاالً اين 
را، يکــي از روزنامه ها اين مطلــب را چاپ کرد. 
بعدازآن، به طور دائم تماس مي گرفتند. يا تعريف 
و تمجيــد مي کردند يا توهيــن مي کردند. يک بار 
نــزد مرحوم آيت اهلل منتظري بودم. مرحوم شــهيد 
صدوقــي هم بودند. آنجا يکي از آقايان گفتند که 
آقاي استاندار افاضات فرموده اند! به چه دليل قتل 
را به گروهي خاص نسبت دادند؟ گفتم من قتل را 
به گروه خاصي نســبت ندادم. گفتم هرکس او را 
کشته، اين را هم کشته است.کسي مي تواند به من 
اعتراض کند بگويد شمس آبادي را من کشتم ولي 

فاني را نه يا برعکس.
واقعه اسفناک شهادت شهيد رجايي و شهيد باهنر 
هــم در دوران اســتانداري مــن اتفاق افتــاد. يادم 
مي آيد به آقاي مهندس کوپايي زنگ زدم و گفتم 
زود به اســتانداري بياييد. حادثه اي تأسف بارتر از 

هفت تير رخ داده است.
قبــل از من اين طــور بود کــه پس از هــر اتفاقي 
آيت اهلل طاهــري يک بيانيــه مي دادنــد، آيت اهلل 
خادمــي يک بيانيه مي دادند. اســتانداري هم يک 
بيانيه. به همين جهت من سفت وسخت ايستادم که 
همه اين بيانيه  ها بايد با هم باشــند. پس از شهادت 
آقايــان رجايــي و باهنــر، بيت آيــت اهلل طاهري 
بيانيه اي فرســتادند، اما از صداوســيما پخش نشد. 
گفتند آقاي اســتاندار گفته اند کــه به منظور اتحاد 
بايــد يک بيانيه صادر شــود. از دفتر آقاي طاهري 
تمــاس گرفتنــد و گفتند شــما فکــر مي کنيد که 
آقــاي طاهري بايد نامه شــما را امضا کنند؟ گفتم 
خيــر. هرگز چنين فکري نکردم. آقاي طاهري هر 
چه صاح مي دانند بنويســند، بنــده نخوانده امضا 
مي کنم. آيت اهلل خادمي هــم به بنده محبت دارند 
و امضــا مي کنند. بعد اين را به عنــوان بيانيه صادر 
مي کنيم تا از صداوســيما بخوانند. براي اولين بار 

يک بيانيه واحد صادر شد. ازآن پس نيز بيانيه هاي 
اســتاني به صورت واحد با سه امضا پخش مي شد. 
در کل با آقاي طاهري بسيار دوست بودم. بنده در 
کرمانشاه از همه مديران کل امتحان قانون اساسي 
 گرفتــم و از آقاي طاهري دعــوت کرده بودم که 
ممتحن قانون اساسي باشــند. چون عضو خبرگان 
قانون اساســي بودنــد. امتحان قانون اساســي را از 
مديران اســتان اصفهان هــم گرفتم. آقاي مهندس 
کوپايــي ورقه ها را تصحيح کردنــد! اما زماني که 
تازه به اســتانداري اصفهان رفتــه بودم، دفتر آقاي 
طاهــري به خاطر بعضي کينــه ورزان به بنده اجازه 
ماقــات نمي دادنــد. روز اول بــه يک عروســي 
دعوت شــده بوديم که هم آقــاي خادمي دعوت 
بودنــد و هم آقاي طاهري. من هم رفتم روي يک 
صندلــي خالي بين آن ها نشســتم. از تلويزيون هم 
اعــام کردند که آقــاي مهندس زارع، اســتاندار 
اصفهــان، در بدو ورود، با آيات خادمي و طاهري 
ديدار و گفت و گو کردنــد. از دفتر آقاي طاهري 
تماس گرفتند که ما وقــت ماقات نداديم. گفتم 
ما عکس داريم، اگــر مي خواهيد اصًا مي گوييم 
که حتي اين ماقات کجا انجام شــده اســت. در 
ســال هاي پس از اســتانداري هر وقت به اصفهان 
مي رفتم، به منزل ايشــان هم مي رفتم. آنچه باعث 
اختاف شده بود، بعضي از افراد دفتر ايشان بودند. 
بيــت آقــاي خادمي هــم نيروهايي داشــتند، ولي 
آن طور ســازمان يافته عمل نمي کردنــد. مخالفان 
من هميشه سعي مي کردند مسئله انجمن حجتيه را 
علم کنند. من هرگز عضو انجمن حجتيه نبودم، اما 
چون از مدرســه علوي بودم همه گمان مي کردند 
که من جزو انجمن حجتيه هســتم. دوستان زيادي 
از انجمن حجتيه داشتم و دارم که اين ها انسان هاي 
متديــن عاقه منــد به انقاب و کوشــا در مســير 

انقاب بوده اند.
در آن زمــان بحراني در شــرکت نفــت اصفهان 
هم روي داد که ظاهــرش انگيزه هاي رفاهي بود. 
برنامه ريزي هايــي کرديــم و بــا هماهنگــي آقاي 
مهندس غرضي وزير وقت نفت اين مســئله را حل 

کرديم.

آيــا دانشــگاه ها در آن زمان مســئله  ■
خاصي داشتند؟

در آن دوران انقاب فرهنگي بود و دانشگاه ها  □
تعطيل بود. لذا هيچ اتفاقي در اين مورد رخ نداد.

روابط شــما با رئيس حــوزه علميه و  ■
علماي حوزه چطور تبيين مي شد؟

آن زمان رئيس حــوزه علميه، مرحوم آيت اهلل  □
خادمــي بودند. ايشــان نامه اي بــه مرحوم آيت اهلل 
مهدوي کنــي کــه نخســت وزير بودند نوشــتند و 
گفتنــد که رابطه آقاي زارع بــا حوزه و روحانيت 
بســيار خوب اســت، او را نگهداريــد و نگذاريد 
کــه از اصفهان برود. تاش داشــتند کــه بنده در 
اصفهــان بمانم؛ زيرا من با حــوزه علميه و علماي 
آن بســيار متحد و هماهنگ بودم. مرحوم آيت اهلل 
مهدوي کني هم گفتند من با شــناخت آقاي زارع  مرحوم آيت اهلل خادمی )نفر سمت چپ( و مرحوم شهيد بهشتی – مرداد1358، مجلس خبرگان قانون اساسی
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را انتخــاب کــرده ام و تســليم جو نمي شــوم، اما 
آقاي طاهري نظري مخالف داشــتند. سرانجام جو 
آن چنان فشار آورد که من از استانداري به معاونت 
وزارت کشور رفتم. نهايتاً آقاي هاشمي رفسنجاني 
فرمودنــد ما براي اينکه  هم حرف آقاي طاهري را 
گوش کرده باشيم و هم قدر شما را بدانيم، شما را 
به معاونت وزارت کشــور انتخاب مي کنيم. ضمناً 
آقــاي دکتر نيک روش در آن زمان وزير کشــور 
بودند. قرار شــد چند نفــر از اســتانداران باتجربه 
معاون ايشــان شــوند. من در آن زمان با سابقه سه 

استانداري براي معاونت ايشان انتخاب شدم.

در مورد نهادهاي امنيتي در آن دوران  ■
هم توضيح بفرماييد.

آن زمــان هنــوز وزارت اطاعات نداشــتيم.  □
ســازمان مســتقلي بــود کــه مرکــزش در دفتــر 
نخست وزيري بود. در شهرســتان ها واحد و مدير 
داشــتند، امــا وزارتخانــه و وزيــري در کار نبود. 
براي انتخــاب و اســتخدام هم اســتعامي وجود 
نداشــت. استاندار، معاون و بخشــدار افرادي را بر 
حسب آشــنا بودن معرفي مي کردند. تقريباً آزمون 
و خطــا بود. مرحــوم زواره اي در وزارت کشــور 
يــک ارزشــيابي کلــي مي کردنــد و مصاحبه اي 
انجــام مي دادند. همين که احســاس مي کردند به 
جريان سياســي خاصي تعلق ندارد و متدين است 
و تحصيــات و توانايــي الزم را دارد به او حکم 
مي دادند. شــهرداران را هم خودمان به جانشيني و 
نيابت از شوراي شهر منصوب مي کرديم. شوراي 
تأمين استان داشتيم و هرکسي وظيفه خود را انجام 
مــي داد. جوآن زمــان با حاال فــرق مي کرد. زمان 
جنگ بود و مسائل داخلي تحت  تأثير جنگ بود. 
روحيات مردم هم با االن فرق مي کرد و مســائلي 
که االن مطرح است آن موقع اصًا وجود نداشت. 
همه مردم نيروهاي همراه، اطاعات و بسيج بودند.

برنامه هايتــان براي عمران و توســعه  ■
استان چه بود؟

علي رغــم محدوديت بودجه هــاي عمراني به  □
دليل مســائل زمــان جنگ تــاش مي کرديم تا از 
عمران و توســعه استان عقب نمانيم. آقاي مهندس 
عبداهلل کوپايــي معاون عمراني بودنــد و با تاش 
و پيگيــري طرح هــاي عمراني را جلــو مي بردند. 
همان طور که گفتم بودجه يک روز نفت و مراکز 
گســترش در اختيار اســتانداري بود که با توجه به 
تورم، توان اجراي ما بيشتر از استانداران فعلي بود.

در زمان ما شــوراي هفت نفره تقسيم زمين وجود 
داشــت، اما در اصفهان کارشــان تقريباً تمام شده 
بود. من با افــراط در اين کار موافــق نبودم، اما با 
آن هــا کنار مي آمدم تا همه چيز معقول و درســت 
پيــش بــرود و حق مالکيــت افراد رعايت شــود. 
باالخــره انقــاب در بخــش اقتصــاد مشــکاتي 
داشــت. به عنوان مثال در ماجــراي مصادره اموال، 
بعضي کارخانه هاي يــزد، آقاي صدوقي فرمودند 
اين ها مديران خوبي هســتند، مسلمان اند، اموالشان 
را برگردانيد به خودشــان اداره کنند يا خودشــان 

را به عنوان مدير دولتي انتخــاب کنيد. همه اين ها 
ارجــاع مي شــد بــه گروه هايــي و مي گفتند، اگر 
استثنا قائل شــويم کليت قانون خدشه دار مي شود.

درنهايت بسياري از کارخانه هايي که مصادره شد 
همگي ضعيف شــدند و به اقتصاد کشور خسارت 

وارد شد.
در زمــان من کارخانه ها کار مي کردند و از صنايع 
حمايــت مي کردم. چون فردي صنعتي هســتم در 
کنار آن ها شــرکت هاي تعاوني زيادي هم تشکيل 
دادم؛ حــدود 260 يــا 270 شــرکت تعاوني. بنده 
موفق ترين اســتاندار در تشــکيل تعاوني بودم؛ اما 
در اســاس اين کار چيــز جديدي نيســت. همان 
شــرکت هاي ســابق بود با تغييراتي در مالکيت و 
در بلندمدت عمدتاً خوب جواب نداد و عمًا هم 
بسياري از آن ها جمع شــد. اوج فعاليت تعاوني ها 
در زمان تشــکيل وزارت تعاون بــود. اخيراً قانون 
تعاوني ها )ســال 1389( در مجلس تصويب شــده 
و وزارت تعــاون کار و رفــاه اجتماعــي درصدد 
اجراي آن اســت. در اين قانون در هر شهرســتان 
يک شــرکت تعاوني فراگير تشــکيل مي شــود و 
کارهاي عمرانــي و اقتصادي را به عهده مي گيرد. 
قرار است مجمع استانداران در رابطه با تشکيل اين 
شــرکت هاي جديد با آقاي حميد کانتري معاون 
وزارتخانه که قبًا اســتاندار بوده است، همکاري 
و همفکري داشــته باشــند. اخيراً با آقاي مهندس 
کوپايي که اســتاندار پيشــين اصفهان و خراســان 
بودنــد در ايــن رابطه بــا هم مشــورت مي کرديم 
که در تشــکيل اين شــرکت تعاوني فراگير جديد 

اصفهان مي تواند پيش قدم باشد.
مــا در انقــاب از تجربيــات صدر اســام کامل 
اســتفاده نکرديم. روش پيامبر اصــًا اين نبود. در 
جنگ حنين، پس از فتح مکه، پيامبر همان کســي 
را کــه عليه او ايســتاده بود به عنــوان نماينده خود 
انتخاب کــرد. وقتي قلعه خيبر فتح شــد، به علت 
کشــاورزي مدرني که يهودي ها داشتند، پيامبر از 
آن ها اســتفاده کرده و با آن ها قرارداد مشــارکت 
تنظيم کــرد. فدکي ها که بعد از فتــح خيبر منتظر 
سقوط خودشان بودند، با شنيدن اين خبر نزد پيامبر 
رفتنــد و گفتند فرض کنيد که فــدک را هم فتح 
کرده ايد. ما در اختيار شــما هستيم. همان قرادادي 

که با خيبري ها بستيد را با ما هم ببنديد.
من با پاکســازي هاي گسترده نيروي انساني موافق 
نبودم. ســعي مي کــردم نيروهاي خــوب را حفظ 
کنم، اما مسائلي هم بود که در حيطه اختيارات من 
نبود. تاش مي کردم که اگر شخصي توسط نظام 

برکنار مي شود، عزت و احترامش حفظ شود و به 
عنصر مخالف نظام تبديل نشــود.خاطرم هست که 
در کرمان فرمانداري داشــتيم که فرد بسيار خوبي 
و متعلق بــه دوران قبل از انقاب بود، او را برکنار 
کردنــد. با ايــن کار موافق نبودم ولــي به او گفتم 
که بر اســاس ضوابط نمي توانيم از شــما اســتفاده 
کنيــم؛ اما بگــو برايت چــه کاري مي توانيم انجام 
دهيم. گفــت مي خواهم به کشــاورزي بپردازم و 
درخواســت همکاري دارم. مساعدت هاي ممکن 

به وي انجام شد.

به نظرتان آيا طرح اســتقالل استان  ها  ■
طرح کارآمدي است؟ انتخاب استانداران 

بومي چطور؟
من در زمان وزارت کشور طرحي را به مجلس  □

ارائه کردم و بر آن اساس پيشنهاد شده بود کشور به 
ده واليت و هر واليت به چند استان و هر استان به 
چند فرمانداري و هر فرمانداري به چند بخشداري 
تقسيم شــود. والي هر واليت معادل وزير يا حتي 
باالتر باشــد، اما در شــرايط فعلي به نظرم استقال 
کامل اســتان ها نه شدني اســت و نه علمي. چراکه 
اســتان ها امکانات و توانايي هاي مختلفي دارند که 
بايد به هــم ياري دهند. فرض کنيد همه اختيارات 
را به استاندار يک اســتان محروم و درحال توسعه 
بدهيم. چــه مي تواند بکند، بــه امکانات و بودجه 
از مرکز و ســاير اســتان ها نياز دارد؛ ولي در حال 
حاضــر اختيارات اســتانداران کمتر از مســئوليت 

آن ها است. اين تعادل بايد ايجاد شود.
اســتاندار هم به نظرم حتماً نبايد محلي باشــد. اگر 
محلي باشــد. اهل يک شهر اســتان است و ديگر 
شهرها رضايت چنداني نخواهند داشت. شهرهاي 
يک اســتان با هم رقابت دارند.براي مثال اصفهان 
تعداد زيادي شهر دارد. استاندار فقط اهل يکي از 
اين شهرهاست. در آن شهر هم متعلق به همه شهر 
نيســت. اهل يکي از آن محله ها يا روستاهاســت. 
ســاير محله ها موضع مي گيرند. اگر اســتاندار اهل 
همان اســتان باشد، اقوام و دوستانش به استانداري 
مي آيند و مســائل خاص خودش پيش مي آيد که 
خيلي خوشــايند نيســت، اما اگر از استان ديگري 
باشــند اين مســائل پيش نمي آيد. عاوه بر اين در 
اســتان خودش همه گذشــته و اصل و نســبش را 
مي شناســند. رعايت اقتدار و شأن استاندار دشوار 
خواهد شــد. توقعــات ديگــران از اســتاندار باال 
مي رود. در مورد اطاعات از استان هم بايد بگويم 
ممکن اســت فردي متعلق به يک استان نباشد، اما 
اطاعاتش از همان استان بيشتر از افراد بومي باشد.

ارتباط شما با نمايندگان مجلس استان  ■
اصفهان چطور بود؟

اصوالً بين نماينده هاي مجلس اســتان اصفهان  □
و اســتاندار يــک مرزبنــدي صــورت مي گيرد؛ 
يعنــي نمايندگان در چه خط و جناحي هســتند و 
اســتاندار در چه خط و جناحي است. معموالً اگر 
نمايندگان خطشــان با اســتاندار يکي نباشد، با او 
موضع پيــدا مي کنند. يک ويژگــي خوبي که در 

ما در انقالب از تجربيات صدر اسالم 
کامل استفاده نکرديم. روش پيامبر 
اصاًل اين نبود. در جنگ حنين، پس 
از فتح مکه، پيامبر همان کسي را که 
عليه او ايستاده بود به عنوان نماينده 

خود انتخاب کرد
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اصفهان وجود دارد اين اســت که زماني که بحث 
منافع اســتان اصفهان مطرح باشد، نماينده ها از هر 
خطي که باشــند با هم متحد مي شوند. من هم کًا 
فردي هستم که در ايجاد ارتباط، رفاقت و سازش 
محافظه کارم. ســعي مي کردم از هــر گروهي که 
بودند با رفاقت مســائل را حل کنم و با همه آن ها 
تعامل خوبي داشتم. مانصرالدين مي گفت: من و 
برادرم باهم منجم خوبي هستيم من مي گويم فردا 
باران مي آيد بــرادرم پيش بيني مي کند هوا آفتابي 
خواهــد بــود باالخره يکــي از ايــن دو پيش بيني 
درســت خواهد بــود. مــن در مديريت هاي خود 
هميشــه معاونين حتي قوي تر از خود داشــتم. هر 
وقت محل مســئوليت من عوض شــده، مسئوليت 
قبلي را يکي از معاونين من عهده دار شده است.در 
اصفهان هم شــخصيت معاونين من بسيار باال بود. 
آقاي حسين رضايي از چهره هاي سياسي ارزشمند 
که بعدها معاون وزير کشور و رئيس سازمان حج 
و زيارت شــدند، معاون سياســي من بودند. آقاي 
مهندس کوپايي معــاون عمراني بودند، باالخره ما 
ســه نفر ارتباط الزم با گروه هاي سياســي را با هر 

سليقه اي بر قرار مي کرديم.

در مــورد فرماندهان ســپاه و ارتش  ■
بفرماييد.

در زمــان جنگ ما در خدمــت آن ها بوديم تا  □
مسائل جنگ حل شود. به آن ها کمک مي کرديم. 
البتــه به اين معنا نبود که بگوييم ســپاه مملکت را 
اداره مي کــرد. اينکــه بــه فرض يک ســپاهي را 
بگذارند اســتاندار معني اش اين نيســت که ســپاه 
کشور را اداره مي کند. بعضي از استاندارها سپاهي 
بودند، امــا اين دليل نمي شــود که بگوييم ســپاه 
کشــور را اداره مي کرد. باالخره با توجه به مسائل 
ويــژه جنگ و امنيت کشــور ايــن تعامل صورت 
مي گرفــت.در آن زمــان مســئوالن، وزرا، حتــي 
نخست وزير به نحوي تعيين مي شد که پشتيباني از 

جنگ قوي تر باشد.

در مــورد تخصيــص بودجــه چــه  ■
فعاليت هايي انجام مي داديد؟

در ايــن زمينه تمام تاشــمان را مي کرديم که  □
بيشترين امتيازات را بگيريم. من هم چون ارتباطم 
با نيروهاي وزارتخانه قوي بود، ســعي مي کردم از 
هر وزارتخانه يا ســازمان ذي ربط بيشترين بودجه 
را بگيرم. آن زمان برقراري ارتباط بسيار مهم بود. 
هر مسئولي هم به اصفهان مي آمد سعي مي کرديم 
تحويلــش بگيريم. به صورتي کــه حتي اگر يک 
کارشــناس معمولي هــم از يک ســازمان دولتي 
مي آمد، ســعي مي کرديــم او را تحويل بگيريم و 
از تجــارب و اختيــارات او اســتفاده کنيم. به نظر 
من اگرچــه در آن زمان بودجه هــاي عمراني کم 
بــود و با پول يک روز نفت که بــه فرمان امام در 
اختيار استان ها قرار گرفته بود امور عمراني را پيش 
مي برديــم، ولي با ماحظه تورم اعتبارات اســتاني 

آن سال ها بهتر از اين ايام بود.■

منشوري براي همدلي

فائزه حسني

نقد و ارزیابي پيش نویس منشور حقوق شــهروندي به تفصيل در شماره 84 
نشریه چشم انداز ایران آورده شده است. سعيد مدني قهفرخي پيش نویس را 
واکاوي کرده، مؤلفه هاي شــهروندي، رابطه حقوق و تکاليف، بستر الزم براي 
تحقق حقوق شهروندي، تعریف شهروندي در اسناد جهاني و در مدارک ایران و 
همچنين ارزیابي پيش نویس مذکور را در 11 بند مشروحاً آورده است. در آخرین 
ماه هاي سال گذشته طرح امربه معروف و نهي از منکر در مجلس شوراي اسالمي 
به رأي گذاشته شــد. برخي از نمایندگان بعضي از مواد این طرح را در رابطه 
با حقوق خصوصي کار اضافه اي تلقي مي کردند. اســتناد آنها »منشور حقوق 
شهروندي« بود که قرار بود از سوي دولت یازدهم به عنوان الیحه پيشنهادي به 
مجلس برود. به عالوه قانون حفظ حقوق شهروندي که در دوران ریاست قبلي 
قوه قضائيه )آیت اهلل شاهرودي( با عنوان الیحه حقوق شهروندي تصویب شد، 
در این رابطه کافي به نظر مي رسيد. در نوروز 1394 حسن روحاني رئيس جمهور 
این منشور را مبناي خوبي براي همدلي و همزباني توصيف کرد. به همين خاطر 

مروري بر پيش نویس منشور حقوق شهروندي مي نمایيم.

زماني که آيت اهلل شــاهرودي رياست قوه قضاييه را 
به عهده داشت، اليحه حقوق شهروندي مطرح شده 
بود. در دوران تبليغات رياست جمهوري يازدهم نيز 
اين بحث به عنوان دغدغه حسن روحاني مطرح شد 
و آن را مبناي مناســبي در زمينه حقوق بشر ناميد تا 
در مقابل ادعاهايي که عليه جمهوري اســامي در 
دنيا مي شــود، صداي ناحق آنها را کوتــاه و فرياد 
ما را رســاتر کنــد. همچنين مردم قانون اساســي را 
به عنوان ميثاق ملي و خون بهاي شهيدان مي خوانند و 
فاصله بين وضع موجود و وضعيت مطلوب را لمس 
مي کنند. افکارعمومي مصاديق نقض سيستماتيک و 
موردي حقوق شهروندي را با توجه به قانون اساسي 
و به خصوص داللت هاي فصل سوم آن رصد کرده 
و با حقوق ملت آشــنا شده است. به همين دليل در 
انتخابات سال 92 به دنبال پيگيري مردم داري و ادامه 
راه مردم ساالري، دولت شهروندمدار را برگزيدند. 
پيشينه قانوني طرح منشور به سال 1382 بازمي گردد. 
زماني کــه مقدمات تدوين برنامه چهارم توســعه به 
تصويب هيئت وزيران رسيد و سپس مجلس آن را 
تصويب کرد. بر اســاس ماده 100 آن قانون، دولت 
موظف شد به منظور ارتقاي حقوق انساني و استقرار 
زمينه هاي رشــد و تعالي و احســاس امنيت فردي و 
اجتماعي منشــور حقوق شــهروندي را به تصويب 

برســاند، اما اين قانون هيچ وقت اجرايي نشــد. در 
ســال 89 معاون حقوقي رئيس جمهور دهم درباره 
وضعيــت تدويــن اليحه حقوق شــهروندي گفت 
که روي مباني حقوق آن مطالعات عميقي صورت 
گرفته، با عنــوان مجموعه قوانين و مقررات حقوق 
شهروندي جمع آوري و منتشر شده است. در خرداد 
سال 90 نيز معاون حقوقي دولت دهم اشاره کرد که 
بخشــي از اين قانون که در مورد حفاظت از حقوق 
متهمين است، در قوه قضائيه تدوين شده است، اما 
بخش ديگــر که برعهده دولت بــود هيچ گاه ارائه 
نگرديد. حسن روحاني پس از پيروزي در انتخابات 
در صحــن علني مجلس اعام کــرد که در عرصه 
سياســت داخلي مردم خواهان حقوق شهروندي و 
حقوق تمام اقليت ها هســتند و افزود به وعده اي که 
در دوران تبليغــات انتخاباتي اش داده عمل خواهد 

کرد و منشور حقوق شهروندي را اجرا مي کند.
معــاون حقوقــي رئيس جمهــور هــم گفــت که 
رئيس جمهور معتقد است اين منشور بايد به گونه اي 
تدوين شــود که قابل اجرا باشــد و در هر مورد که 
ضرورت دارد لوايح الزم تدوين شــود تا موضوع 

به صورت قانون درآيد.
به دنبال وعده رئيس جمهور بود که گزارش عملکرد 
100 روزه از منتشرشدن منشور خبر داد و در آذرماه 
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ســال 1392 اين منشــور روي ســايت دولت قرار 
گرفــت. معاون حقوقــي از مردم خواســته بود که 
نظــرات خود را درباره پيش نويس غيررســمي بيان 
کننــد. همچنين وي از 200 مقاله پژوهشــي در اين 
مورد خبــر داد. اين پيش نويس بــا همکاري مرکز 
بررسي هاي اســتراتژيک رئيس جمهوري و توسط 
معاونت حقوقي در ســه فصل تهيه شده و شامل 15 
مــاده و 147 بند اســت که 141 بند آن به ماده ســه 
منشــور اختصاص دارد. يعني مواردي که روحاني 
در ســفرهاي تبليغاتي اش يادآور شده بود که ميثاق 
او با مردم عدل اســت و وعــده داده بود که حقوق 
شــهروندي را تدويــن و تبديل به ســند و قانون در 
مجلس شوراي اســامي خواهد کرد که بر اساس 
آن تمــام مردم ايران داراي حقوق برابر و مســاوي 
شــهروندي خواهند بود. روحاني با تأکيد بر فصل 
سوم قانون اساسي، يعني حقوق ملت افزوده بود که 
در حقوق شهروندي زن و مرد يکسان هستند و کرد،  
آذري زبان، عــرب و فارس و ترکمن و بلوچ و... با 
هم برابرند و گفته بود نگذاريم روند هشــت ســال 
پيــش ادامه يابد. به هرحال ايــن پيش نويس يا طرح 
اوليه پيشــنهاد ها به رئيس جمهور داده شــد. معاون 
حقوقي وي گفت اين منشــور مي تواند بيانيه هيئت 
دولت يا به صورت يک مصوبه باشــد يا به صورت 
اليحه به مجلس ارائه شــود، اما بايد توجه داشــت 
خيلــي از قوانين در مجموعه قوانين کشــور وجود 
دارد که امروزه اجرا نمي شــود. به گفته وي زماني 
که مردم از حقوق خود اطاع پيدا مي کنند، ســعي 
در اســتيفاي آن دارند. امين زاده اشاره کرد منشور 
شــامل حق جديدي براي شــهروندان نيست، بلکه 
اصولي از قانون اساســي و قوانيــن مدني و مواردي 
که از نظر اســام براي انسان ها محترم شمرده شده 
و نيز شــامل مهم ترين حقوق شــهروندي است که 
در قوانين جاري شناســايي شده اند و حق جديدي 
تأســيس نشده اســت و افزود اين منشــور، برنامه و 
خط مشــي دولت اســت و در مقام ايجاد حقوق و 

تکاليف جديد يا تضييق يا توسعه آنها نيست.
گفته مي شــود حقوق شــهروندي به مثابــه رعايت 
حقــوق آحاد يک ملت، مفهومــي عميق در تاريخ 
چندهــزار ســاله اين کهن ســرزمين دارد. منشــور 
حقوق بشر کوروش هخامنشي نمونه اي از آن است، 
امــا پيدايش اين مفهوم در عصــر جديد و در نظام 
حقوق بين الملل به اعاميه حقوق بشــر و شهروندي 
انقاب فرانسه در 1789 ميادي برمي گردد. هرچند 
پيشــينه اي از مردم باســتان و تمدن يونــان تا دوره 
رنســانس را دارد. در برخي از تعاريف شــهروندي 
مرادف بــا دموکراســي و مردم ســاالري نيز آمده 
است. شــکي نيســت که در آيات قرآن بر حقوق 
انســان و حقوق اجتماعي او بسيار تأکيد شده است 
و نمونه عملــي آن در نامه علي)ع( به مالک اشــتر 
پيش روي ماســت که بحث مفصلــي را مي طلبد. 
مي توان گفت اين منشــور نسخه توسعه يافته تري از 
حقوق ملت در قانون اساســي است و آن را درطول 
قانون اساسي ارزيابي کرد. بديهي است که پيش نياز 
حقوق شــهروندي قانون مداري است که در رأس 
آن قوانين و قانون اساسي قرار دارد و عمل به قانون 

و اينکه کارگــزاران مردم خود را ملــزم به اجراي 
قانون دانســته و در ايــن رابطه به جامعه پاســخگو 
باشند، امري مهم تلقي مي شود. در ادبيات نهضت و 
انقاب اسامي مردم ايران، مردم ولي نعمت خوانده 
شــدند و زمامداران خادمان آنهــا، بنابراين حقوق 
شهروندي را در اين ســپهر مي توان ديد که دولت 
دغدغه نهادينه کردن اين حقوق را دارد و مي گويد 
دراين بــاره از نظــرات 200 حقوقــدان بهره گرفته 
اســت، اين دغدغــه نياز به آمــوزش افکارعمومي 
دارد. چنان که معاون حقوقي دولت معترف اســت 
که نياز به کاري آموزشي است نه اليحه اي قانوني، 
زيرا دولت نخواسته وارد حوزه هاي تقنيني و قضايي 
شود و دستگاه ديگري غير از قوه مجريه را موظف 
نکرده است. تلقي از سخنان احتياط آميز ايشان اين 
است که منشور حقوق شهروندي چنان که در ابتدا 
انتظار مي رفت که به اليحه اي قانوني تبديل شــود، 

صرفاً جنبه آموزش به شهروندان را پيدا کند.
ايــن پرســش مطــرح اســت که آيــا بيــن حقوق 
شــهروندي با حقــوق مدني و حقوق بشــر تمايزي 
وجــود دارد؟ برخــي حقــوق شــهروند را ماننــد 
حقوق بشر جزو حقوق ذاتي و فطري انسان ها دانسته 
و آن را امري غيرقابل انتقــال مي دانند؛ به طوري که 
هــر فرد از هر رنگ، نژاد، جنــس و زبان و مذهبي 
اســتحقاق برخــورداري از آن را دارد. دراين بــاره 
محتواي قانون اساســي به سه دســته تقسيم مي شود: 
يک دســته، حقوقي اســت که بدون قيد و شرط به 
افراد تعلق مي گيرد. دســته دوم، حقوقي اســت که 
در متن اصل قانون مقيد و محدود شــده است. مثاً  
تبعيد ممنوع است، مگر به حکم قانون. و دسته سوم 
قوانيني است که ناظر بر حقوق مشروط شهروندان 
اســت و اصل شــرط در متن قانون ذکر شده است 
مانند عــدم مخالفت با اســام و مصالح عمومي و 

حقوق ديگران.
اکنــون اين حقــوق به عنــوان يک مطالبــه فراگير 
درآمده اســت و دولت تدبير و اميــد آن را به مثابه 
يک گفتمان تلقي کرده است و نيازمند اتخاذ تدابير 

عملياتي است.
حقوقدانــان مي گويند به جاي افزودن تراکم قوانين 
موضوعــه، دســتور اجــراي قوانين تصويب شــده 
و الزم االجــراي کنونــي داخلــي و نيــز ميثاق ها و 
کنوانســيون هاي بين المللــي صــادر شــود. در اين 
راســتا مي توان به اعاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق 
حقوق مدني و سياســي، ميثاق حقــوق اقتصادي و 
اجتماعي، کنوانســيون حقوق کودک، کنوانسيون 
مبارزه با فســاد و... اشاره کرد. در همه اين ميثاق ها 
و تعهدنامه هاي بين المللي، دولت هاي عضو مکلف 
شــده اند که ضمن رعايت مفاد اين ميثاق ها، قوانين 
داخلي کشور خود را در بخش هايي که معارض با 
مواد پيمان هاي تصويبي اســت مطابق با آنها تنظيم 
کنند. در اين راســتا در ماده 9 قانون مدني هم آمده 
که مقــررات عهودي کــه طبق قانون اساســي بين 
دولت ايران و ديگر دولت ها منعقد شــده باشــد در 
حکم قانون است. گفته مي شود مواردي وجود دارد 
که مواد قوانين داخلي با اين ميثاق ها و کنوانسيون ها 
تعــارض دارد و مواردي اســت که دولــت ايران با 

پيوســتن به آنها ملزم به اجراي مواد آنها شده است. 
بــر اين اســاس رئيس جمهور مکلف مي شــود اين 

قوانين معارض را اصاح کند.
مورد ديگري که حقوقدانــان مطرح مي کنند عدم 
اجــراي دقيق قوانين اســت. بــراي نمونــه به آيين 
دادرســي کيفري که از ســال 1384 در قوه قضائيه 
و کميســيون حقوقي مجلس و شــوراي نگهبان در 
رفت وآمد بود و سرانجام پس از تصويب نهايي در 
ارديبهشــت 93 در روزنامه رسمي منتشر شده است 
اشاره مي کنند، اين قانون انطباق بيشتري با ميثاق هاي 
حقوق بشري بين المللي در رعايت حقوق شهروندان 

دارد، ولي اجرايي نشده است.
در مقدمــه پيش نويــس منشــور، نظــر بنيان گذار 
جمهوري اسامي در مقوله حقوق شهروندي آمده 
اســت: »من مکرر اعام کرده ام که در اسام؛ نژاد، 
زبان، قوميــت و گروه و ناحيه مطرح نيســت تمام 
مسلمين چه اهل سنت و چه شــيعي برادر و برابر و 
همه برخوردار از همه مزايا و حقوق اسامي هستند« 
)صحيفه نور، ج 16، اصل 443( و همچنين اعاميه 
هشت ماده اي امام)ره( و نظرات مقام رهبري در اين 

رابطه ذکر شده است.
بااين حال يکي از ايراداتي که حقوقدانان به منشــور 
گرفته اند کلي گويي در بسياري از عبارات و عناوين 
و طرح آرمان هاي بــه دوراز نظام حقوقي حاکم بر 
جامعه و در مواردي مغاير با قوانين موجود اســت. 
همچنيــن نامــي که بــراي آن در نظر گرفته شــده 
باعنوان منشور يا ســند جامع يا اليحه و... از آن ياد 
شده است که باوجود اولين رئيس جمهور حقوقدان 
پــس از دکتر مصــدق توقــع بيشــتري در کاربرد 

عبارات حقوقي مي رود.
در بنــد يک منشــور، اتبــاع ايرانــي صرف نظر از 
جنســيت، قوميت، نــژاد، ثروت و طبقــه اجتماعي 
برخــوردار از حقــوق شــهروندي و تضمينات آن 
دانســته و اشــاره اي به ديگر اتباع ايراني که مذهبي 
غير از اســام دارند نشــده اســت. جايگاه حقوق 
اقليت هاي اعم از اقليت هاي به رسميت شناخته شده 
در قانون اساسي و غير آن در منشور مشخص نيست 
و حقوق اقليت هاي غيرشناخته شده در قانون اساسي 
در رابطه بــا حقوق مدني و حقوق شــهروندي نيز 

نامعلوم است.
امــا برخــي از وکا در رابطه بــا اقليت هاي مذهبي 
غيررســمي معتقدند بايد به خط قرمزها و موانع هم 
توجه داشــت و به راهکاري متناســب با منافع ملي 

دست يازيد.
آيت اهلل منتظري در »رســاله حقوق« حقوق انسان ها 

اكنون اين حقوق به عنوان يك 
مطالبه فراگير درآمده است و 

دولت تدبير و اميد آن را به مثابه 
يك گفتمان تلقي كرده است 

و نيازمند اتخاذ تدابير عملياتي 
است
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اجرايي اســت و بنابراين از رئيس جمهور مي  پرسند 
که ضمانت اجراي اين منشور چيست؟ پيشنهاد اين 
است که مسئوالن را پاسخگو کنيم، زيرا تا زماني که 
بخش هاي نظارتي تقويت نشوند حقوق شهروندي 

تحقق پيدا نخواهد کرد.
آنان معتقدند منشــور در بخش نظارتي نيز ضعيف 
اســت. اگر قانون حفظ حقوق شــهروندي مصوب 
ســال 83 رعايت مي شــد مرگ ســتار بهشتي رخ 
نمــي داد و هزينــه اي ســنگين براي نظــام به وجود 

نمي آورد.
گفته مي شود حقوق شــهروند اخص از حقوق بشر 
اســت، در حقوق بشر به شأن انســان بدون رابطه با 
جامعه پرداخته مي شود مانند کرامت انساني، امنيت 
و آزادي بيان و... درحالي که در حقوق شــهروندي 
مجموعه تکاليف است که براي فرد ايجاد مي شود، 
حقوق شــهروندي مبتنــي بر مقررات ملي اســت، 
ولــي حقوق بشــر در اســناد بين المللي ذکر شــده 
اســت، کارگزاران مردم سعي دارند قوانين خود را 
به گونه اي تنظيم کنند تا فاصله بشر و شهروند را کم 
کنند. در حقوق شــهروندي مسئوليت و مشارکت 
مطرح مي شود، چراکه حقوق به خودي خود موجب 
نظم اجتماعي نمي شــود، لذا حقوق، مسئوليت آور 
بوده و مشــارکت را مي طلبد. هرچند اصطاحات 
گوناگون ديگري دراين باره وجــود دارد و گاهي 
اين اصطاحات با هم خلط مي شــوند. مثًا حقوق 
بنيادين، حقوق و آزادي هاي به رسميت شناخته شده 
مردم در قانون اساســي هر کشوري منظور مي شود 
يــا حقــوق و آزادي هــاي عمومي کــه در قوانين 
عادي به رســميت شناخته شده و در چارچوب اسناد 
بين المللي و قانون اساسي وضع مي شود مانند قانون 
مطبوعات يا قانون فعاليت احــزاب يا قانون احترام 
به آزادي هاي مشــروع و حفظ حقوق شــهروندي 
مصــوب ســال 1383 کــه مربوط به حقــوق متهم 

مي باشد.
عدالت قضايي مطرح در مــاده دو بدون تعريف و 
تبيين نظام قضايي مبتني بــر عدالت و قانونمندي و 
بدون توجه به نهادهــاي اطاعاتي و امنيتي موازي 
با ابهام روبروست. همچنين نحوه حفاظت از حريم 
خصوصي شــهروندان و چگونگي پيشگيري نقض 
آن در منشور پيش بيني نشده است و ضمانت اجرايي 
آن مشخص نيست. موارد ديگري مانند حق انتخاب 

بازرسي، ضبط و تفتيش، ماحظه، قرائت، توقيف يا 
معدوم کردن بدون مجوز قانوني نامه  ها و ارتباطات 
از راه دور )ارتباطات اينترنتي و...( اســتراق سمع يا 
رهگيري و سانسور آنها بدون مجوز قانوني ممنوع 
شــمرده شــده اســت. بندهاي 21 و 22 ماده سه بر 
حمايت قانوني از هويت فرهنگي، قومي، مذهبي و 
زباني همه شهروندان ايراني تأکيد شده و از کاربرد 
آزادانــه زبان هــا و گويش هاي محلــي و قومي در 
کنار زبان فارســي دفاع شده است. در همين ماده از 
حق برپايي آيين هاي ديني و قومي و آداب ورســوم 

فرهنگي سخن به ميان آمده است.
دراين باره مي توان به آزادي تدريس زبان محلي در 

مدارس اشاره کرد.
بندهــاي 85 تا 93 از ماده ســه منشــور بــه عدالت 
قضايــي اختصاص دارد مانند حــق انتخاب آزادانه 
وکيل، ممنوعيت هتک حرمت افراد بازداشت شده، 
بي اعتبــاري  و  ممنوعيــت  شــکنجه،  ممنوعيــت 
اعتراف هــاي اجبــاري که ازجمله نقــاط قوت آن 

است.
در بنــد يک ماده يــک منشــور، از برابري حقوق 
شهروندي تمام اتباع ايراني سخن گفته  شده و اجرا 
و تضمين آن حقوق، تکليف دولت اعام شده. در 
اين بنــد مجازات مأمورين ناقض يا اهمال کننده در 
اجراي قوانين نيز آمده اســت و در بند شــش ماده 
يک تأکيد شــده که منشور در مقام ايجاد حقوق يا 
تکاليف جديد يا توسعه يا تضييق آنها نيست و صرفاً 
بيان مجموعه اي از مهم ترين حقوق شهروندي است. 
همچنين در بند دو ماده يک هدف از تنظيم منشور، 
تجميع و شناســايي و بيان حقوق شهروندي عنوان 
شــده است. به طوري  که مفاد آن به گونه اي سازگار 
و هماهنگ با ديگر قوانين و مقررات تفسير و اجرا 
شود. پرسش اين است که آيا هدف مزبور مي تواند 
ضامن اجراي حقوق شهروندي و تضمين تحقق آن 
در وضعيت موجود جامعه باشد. پيش نويس مذکور 
فاقد هرگونه ضمانت حقوقي و قانوني است و نسبت 
به هيچ يک از اصول و حقوق مقرر در آن تضمينات 
اجرايي الزم پيش بيني نشــده اســت و به قول وکا 
مي تــوان آن را تجربه اي مشــابه دوران دولت هفتم 
)ســيدمحمد خاتمي( در تشــکيل هيئت نظارت بر 
اجراي قانون اساســي به حســاب آورد که فاقد نظام 
تضمينات اســت و بدين ترتيب منشور فاقد ضمانت 

را بر حقوق مؤمنان مقدم دانســته و بــر اين باورند 
که شــهروندان ايراني با هر ديــدگاه و نظريه اي که 
باشــند بايد از امنيت برخوردار شوند. تأکيد ايشان 
بر رعايت حقوق انساني همه افراد حتي آنان که تابع 
هيچ يک از اديان آسماني نيستند مي باشد و حقوق 
شهروندي را يک واژه کلي مي دانند که حدود آن 
بايد براســاس عرف و قانون اساســي مورد پذيرش 

اکثريت مردم مشخص شود.
آيت اهلل منتظري رعايت حقوق انســاني را با استناد 
به آ يه هشــت ســوره ممتحنه و همچنيــن فرمايش 
اميرالمؤمنين در نامه به مالک اشــتر بيــان کرده اند. 
»واشــعر قلبک الرحمه لرعيه و المحبه لهم واللطف 
بهــم... فانهم صنتفان، ام اخ لــک في الدين او نظير 

لک في الخلق«. )نامه 52(
»قلب خود را نســبت بــه مردم لبريــز از رحمت و 
محبت و لطف به آنان کن... زيرا مردم يا همکيشان 

تو هستند يا همنوعان تو«.
به بيان آيــت اهلل منتظري حقوق اساســي و بنيادين 
انســان،  محصــول ضرورت هــا و مقتضيات خاص 
اجتماعي و شــرايط زماني و مکاني نيست، چراکه 
اين گونه حقوق همچون حق تعيين سرنوشــت حق 
حيات، حق معيشــت و زندگي ســالم، حق آزادي 
انديشه و بيان و حق امنيت فردي و اجتماعي، پيش 
از هــر چيز حق هاي فطري هســتند و لذا في نفســه 
ثابت، غيرقابل ســلب و ذاتي هســتند و انسان ها به 
خاطر انسان بودنشان و به دليل کرامت انساني بايد از 
آنها برخوردار باشند. ايشان معتقدند اين گونه حق ها 
ريشــه در قانون گذاري يــا اراده حکومت ندارند، 
بلکه ريشــه در فطــرت داشــته و از بديهيات عقلي 
عملي به شــمار مي آيند و ديدگاه شريعت نسبت به 

آنها نيز ارشادي است.
بنــد 10 مــاده ســه پيش نويــس مقــرر داشــته که 
محدودشــدن حــق آزادي، امنيت فردي، شــغلي 
و... تنهــا به موجــب قانــون امکان پذير اســت که 
ايــن در تناقض با اصل 9 قانون اساســي اســت که 
تصريح مي کند با وضع قوانين و مقررات نمي توان 

آزادي هاي مشروع را سلب کرد.
يا در بند يک ماده ســه عبارت هيچ شــهروندي را 
نمي توان از حق حيات محروم ساخت مگر براساس 
حکــم دادگاه هاي صالحــي که برمبنــاي موازين 
قانوني تشکيل و صادر شده است،  که در اين راستا 

قابل توجه است.
دومين فصل از حقوق شهروندي به موضوع آزادي 
انديشــه بيان و مطبوعات و ممنوعيت تفتيش عقايد 
اشاره دارد، اما در پايان برخي جمله ها يک عبارت 
به چشــم مي خورد کــه آن را در چارچوب قوانين 
و مقررات محدود کــرده و اين غالباً مربوط به قوه 
قضائيه است و با توجه به اصل تفکيک قوا مسئوليتي 

يا تکليفي متوجه دولت در اين ماده نمي شود.
بنــد 31 ماده ســه به حقوق خصوصي مردم اشــاره 
دارد که در جزئيات آن آمده اســت: حريم زندگي 
خصوصي از مداخله خودســرانه تفتيش و بازرسي 
بدون مجوز قانوني مصون اســت. همچنين تفتيش 
و افشاي نامه هاي شــهروندان اعم از الکترونيکي و 
غيرالکترونيکي يا مرسوالت پستي آنان مجاز نيست. 
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مثًا در بند مربوط به آزادي مطبوعات که مي تواند 
زمينه برخورد ســليقه اي را بــراي اجرا و تحقق اين 
حقوق ايجاد کند. برخي ديگر معتقدند مشــکل در 
خأل قانوني نيســت، بلکه مشــکل در اجراي قوانين 
اســت. براي نمونه به اصول 19 تا 43 در فصل سوم 
قانون اساسي اشــاره دارند که بخشي از اين حقوق 
که ناظــر بر مســائل قضايي به ويژه کيفري اســت 
در قالــب ماده واحده اي در مجلس ششــم صورت 
قانوني پيدا کرد و به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيد. 
مشکل اين است که اين گونه موارد در مقام اجرا با 
تفســيرهاي متفاوتي مواجه مي شود که اجراي آنها 
را مشــکل يا منتفي مي ســازد. البته که اين منشــور 
مي تواند زمينه فرهنگ سازي را در جامعه ايجاد کند 
و همين کــه مردم به حقوق خود به صورت جزئي و 
دقيق آگاه شــوند و بتوانند با آن به قانون اساســي و 
اسناد بين المللي اســتناد کنند گام بزرگي است، اما 
مهم آن اســت که تاشي براي اجراي همين قوانين 
موجود صورت نمي گيرد. شايسته است که منشور 
پس از اصاحات و رفــع ابهامات به صورت قانون 
تصويب شــود و در اين صورت همه دســتگاه هاي 
اجرايي ملزم به رعايت و اجراي آن شــوند در اين 
رابطه مي توان قوانين حقوق شهروندي را در جامعه 
ســاماندهي، اجرا و نظارت نمود. چنان که در فصل 
ســوم قانون اساسي بحث حقوق شــهروندي به طور 
کامل آمده و ازآنجاکه رئيس جمهور مسئول اجراي 
قانون اساســي اســت مي تواند اين گونــه قوانين را 
ساماندهي کند و در صورت مشاهده قوانين خاف 
حقوق شــهروندي تذکرات الزم را بدهد، زيرا در 
ذيل اصل 9 قانون اساســي آمده که هيچ مقامي حق 
ندارد آزادي هاي مشروع را هرچند با وضع قوانين و 

مقررات، سلب کند.
بنابراين تدوين اين منشــور فرصتي اســت تا برخي 
از ابهامــات و ايرادات قانوني نيز شــفاف شــود و 
اليحه اي کاربــردي و دقيق تر براي تصويب، تنظيم 
شــود، زيرا منشور در راســتاي قانون اساسي تنظيم 
مي شــود و ازآنجاکــه مجموعه قوانيــن مربوط به 
حقوق شــهروندي در يک بخش واحد گردآوري 
شــده اقدام مثبتــي اســت. تأکيد معــاون حقوقي 
رئيس جمهور بــر اين بود که نيازي به تدوين قانون 
جديد نيست، بلکه منشور کارکردي آموزشي دارد 
و قرار نيســت قانوني به قوانين کشــور اضافه شود، 
بلکه ســعي شــده اطاع مردم از حقوق خودشــان 
در آن گنجانده شــود. به اين ترتيب اليحه به منشور 
تغيير يافته اســت. گفتني است با انتشار پيش نويس 
منشــور، روزنامه کيهان دولت را به بازيگري تشبيه 
کرد که کار خود را بلد نيســت و هر کاري مي کند 
جز يک بازي خوب و اين منشــور را در راســتاي 
گزارش هاي مغرضانه و دروغ دشــمنان جمهوري 
اســامي دانست و روزنامه جوان نيز طرح و تدوين 
آن را موضوعي دهان پرکن و پوپوليستي تلقي کرد 
و نوشــت: »رئيس جمهور بايد بــه تذکرات و انذار 
مســئوالن ارشــد نظام دربــاره اعام خطر حرکت 
جريان خزنده فرهنگي با ظاهري سياســي و امنيتي 

توجه داشته باشد«.■

اين اســت که در اين کميسيون نهادهاي حقوقي و 
قضايي، وکاي خبره، اساتيد حقوق، روانشناسان، 
جامعه شناســان و کارشناسان آسيب هاي اجتماعي، 
فعاالن حقوق بشر و گروه هاي مردم نهاد، مشارکت 

داشته باشند.
حمايت از حقوق شهروندي اتباع ايراني در خارج از 
کشور نيز در منشور آمده و از نکات مثبت آن است 
خصوصاً  در شرايطي که ايرانيان خارج از کشور در 
بعضي از کشورها در بند بوده يا با سختي هايي روبرو 
هستند مي تواند مفيد باشد، اما چگونگي حمايت از 

حقوق آنها نيز مبهم و نامشخص مي باشد.
حقوقدانان، رئيس جمهور را هم از نقد خود مستثني 
نکرده انــد، به زعم آنان حقوق شــهروندي حقوقي 
است که مردم بايد تدوين کنند و آن را از دولت ها 
مطالبــه کنند به هميــن دليل بهتر بود ايــن قانون با 
مشارکت نهادهاي مدني از دل جامعه تدوين شود، 
درحالي که منشــور نگاهي از باال به پايين به جامعه 

ايران دارد.
نگراني برخي از وکاي حقوق هم اين است که با 
تدوين منشور، از قانون اساسي فاصله گرفته شود. از 
نگاه آنان بهتر بود قانون اساسي، گفتمان هاي رقيب 
و مطالبات مردمي در قالب شعارهاي دولت يازدهم 
مبناي اين منشور قرار مي گرفت. آنان نگران اند که 
از يک طرف ســهم نيروي رقيب ناديده گرفته شود 
و دولتــي که قرار اســت با به کارگرفتــن نيروهاي 
متخصص شــرايط برو ن رفت از وضعيت نابســامان 
را دنبال کنند به دولتي سياست زده تبديل شود و به 
تمرکز بر دولت تکيه کند و از ســوي ديگر به جاي 
توجه بــه قانون اساســي از آن دور شــده و اجراي 
آن را پيچيده تر و ســخت تر کند. اين دسته نگراني 
خــود را از دولــت همــه کاره تا دولــت تخصصي 
و فراموش شــدن ايده هايــي کــه دولت هــا پس از 
هر بحران سياســي بر ســر کار مي آيند و همچنين 
بي اعتنايــي به رقيب حاضر در صحنــه که منجر به 

بحران هاي جديد مي شود را بيان مي کنند.
ولــي برخي از حقوقدانان ديگر معتقدند منشــور با 
قانون اساسي هم پوشــاني دارد، اما در بعضي موارد 
تحقق حقوق را منوط به قيدوشرط هايي کرده است. 

وکيل کــه در حيطه اختيارات قوه قضائيه اســت و 
قوه مجريه نقشــي در نظارت بر آن ندارد. در بخش 
پايان منشور هم آمده که کليه دستگاه هاي اجرايي 
و سازمان هاي زير نظر رئيس جمهور و مراکز وابسته 
به نهاد رياست جمهوري ملزم به همکاري در اجراي 
آن هستند. در نظرنگرفتن ساير قوا به ويژه قوه قضائيه 
بــراي رعايت موارد مذکور عمًا اجــراي آن را با 
مشــکل روبرو مي کند. قوه مجريه با تدوين منشور 
نشــان داده که گرايش به رعايت حقوق شهروندي 
دارد، اما مسئله اصلي ضمانت اجراي رعايت حقوق 
است که در اختيار قوه قضائيه است، درحالي که در 

منشور نامي از قوه قضائيه به ميان نيامده است.
از نظــر حقوق دانان بهتر بود قوانيني که اجراي آنها 
با موانعي روبروســت در اين منشور درج مي شد و 
راهکار اجراي آنها مشــخص مي گرديد. بعضي از 
نمايندگان هم مي گويند بســياري از مواد منشــور 
در قانون اساســي وجود داشــته و بايد فکري براي 

ضمانت اجراي آنها مي شد.
وکاي ديگري به نقش کمرنگ نهادهاي عمومي 
و مردمي در اين منشــور اشــاره مي کننــد، زيرا از 
مهم تريــن داليلي کــه باعث عدم تحقــق يا نقض 
حقوق شهروندي مي شــود، خودمحوري مأموران 
اجرايي آن اســت. راهکار پيشنهادي آنان، تقويت 
نهادهاي عمومي اســت، به گونه اي کــه اين نهادها 
ميان دولت و مردم واسطه شوند و مطالبه گري مردم 
اجرايي شود، نه آنکه دولت قيم مردم شود تا کاري 

نمادين انجام دهد.
گذشــته از ابهامات فوق، مرجع اجرا و پيگيري اين 
منشور، مرکز ملي حقوق شهروندي معين شده است، 
ولي ارتباط آن با شــوراي عالي حقوق شــهروندي 
مبهم اســت. مرجع ديگري باعنوان سازمان حقوق 
شهروندي مطرح شده که ارتباط حقوقي اين مراکز 
مشخص نيست و مکانيسم اجرايي و نظارتي منشور 
را دچار ابهام مي سازد. همچنين کميسيوني باعنوان 
کميســيون حقوق شــهروندي مســئوليت تصويب 
مقررات الزم براي اين منشــور را به عهده دارد که 
چند تــن از وزرا در آن عضويــت دارند و ترکيبي 
غيرحقوقــي اســت درحالي که انتظــار حقوقدانان 

طرح از مريم تاج بخش- قانون
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تجربــه مديريت منابع آب در کشــورهاي مختلف 
نشــان مي دهد که بحــران آب در خيلــي از موارد 
بيشــتر ناشــي از نحوه مديريت آب است تا کمبود 
آب. بر اين اساس مي توان نشان داد رابطه معنادار و 
مشخصي بين ساختار سياسي - اجتماعي - اقتصادي 
يک کشور و نحوه مديريت منابع آب در آن وجود 
داشــته و نحوه اين مديريت هم تأثيرپذير از توسعه 
اين ساختارهاســت و هم تأثيرگذار بر آن؛ که شايد 
مصداق بارز آن تعريــف و تولد مفهوم »حکمراني 
خــوب« در حوزه مديريت آب باشــد. واقعيت اين 
است که ميزان توسعه سياسي-اجتماعي يک جامعه 
يا کشــور در ابعاد مختلف نقش تعيين کننده اي در 
نحوه مديريــت و بهره برداري پايــدار از منابع آب 
دارد و بــا اعمال مديريت صحيح و کارآمد بر منابع 
آب که خود مستلزم توسعه در ساختارهاي سياسي، 
اقتصادي و اجتماعي کشور است، مي توان مشکات 

ناشي از بحران و کمبود آب را تعديل کرد.
از ســوي ديگر کشورمان از نظر وضعيت منابع آب 
و مديريت اين منابع به مرز نگران کننده اي رســيده 
است. ايران با دارا بودن فقط يک سوم ميانگين بارش 
در ســطح دنيا، کشوري خشک و کم آب محسوب 
مي شود و بر اساس شاخص هاي بين المللي موجود، 
هم اکنون »در آســتانه بحران« قرار دارد و پيامدهاي 
منفي اجتماعي، اقتصادي و سياسي آن يکي پس از 
ديگري در حال ظهور است. واضح است در شرايط 
فعلي که منابع آب کشــور در اغلب مناطق بيش از 
حد مجاز مورد استحصال قرار گرفته است، مديريت 
صحيــح بر اين منابع بيش از پيش نيازمند هماهنگي 
و به هم پيوســتگي تمامي نهادهاي اجرايي و سياسي 
ذي مدخل و تأثيرگذار بوده و الزم اســت همه اين 
نهادهــا در يک رابطه و تعامــل هماهنگ و هم افزا 
زمينه مديريت به هم پيوسته و پايدار منابع آب کشور 
را فراهم نمايند. اين به هم پيوستگي قطعاً بخش هاي 
مديريتــي و حاکميتي وســيعي را در بــر مي گيرد 
امــا آنچه در اين مرقومه و پيشــنهاد مد نظر اســت 
تأثيرگذاري نهاد مجلس شوراي اسامي بر مديريت 
منابع آب کشــور است که مي تواند با قانون گذاري 
يا اقدامات مناســب و سازگار با وضعيت فعلي آب 
کشور و پرهيز از ايجاد توقعات و تنش هاي محلي، 
زمينــه و پشــتيباني الزم را بــراي رفع مشــکات و 

چالش هاي موجود آب کشور فراهم کند. 

به زعم برخي از کارشناسان و دست اندرکاران حوزه 
مديريت آب، در چند دهه گذشته برخي پيگيري ها 
و مطالبات نهادهاي سياســي در استان ها از جمله از 
ســوي نمايندگان مجلس، تصميمات و طرح هايي 
را به حوزه مديريت آب کشــور تحميل کرده )اعم 
از ســاخت ســدها، صدور مجوز چاه يا حمايت از 
صاحبان چاه هاي غيرمجاز، و ...( که اثرات سوئي بر 
منابع آب در مناطق مختلف کشور داشته اند. هرچند 
در اغلب موارد اين فشارها و پيگيري ها با نيت خير و 
کمک به مناطق توسعه نيافته و کمک به ايجاد اشتغال 
صــورت مي گيرد، اما با نگاهــي به محدوديت هاي 
منابع آب کشور و ضرورت جامع نگري در مديريت 
آب، بــه جرأت مي توان گفت کــه اغلب اين گونه 
مطالبــات و پيگيري هــا همســو با مبانــي مديريت 
به هم پيوسته و پايدار منابع آب نبوده و گاهاً مغايرت 

قانوني هم دارند.
هرچنــد فعاليت هاي يک ســال گذشــته در دولت 
جديــد به لحــاظ ارتبــاط و تعامل فعــال با مجلس 
شوراي اسامي نويدبخش است، اما به نظر مي رسد 
يکي از تهديدهايي که کماکان در ادامه همان روند 
قبلي مي تواند در مديريت آب کشور ايجاد اختال 
کنــد، وعده هــاي انتخاباتي نامزدهــا و نمايندگان 
محترم مجلس شــوراي اسامي اســت که در آنها 
اجراي سدهاي جديد و يا سدهايي که وزارت نيرو 
بنابه مصالح فني متوقف کرد و نيز صدور مجوز چاه 
جديد در مناطــق مربوط به حوزه هــاي انتخاباتي، 
نويد داده مي شــود. قطعاً چنين وعده ها و شعارهاي 
انتخاباتــي انتظــارات و اميدهايــي را در حوزه هاي 
انتخابيه ايجــاد خواهد کرد که يــا محقق نخواهند 
شــد)به دليل کاهــش ظرفيت منابــع آب در اغلب 
حوضه ها و دشت ها( و يا در صورت تحقق به واسطه 
فشارهاي سياسي-اجتماعي، منجر به ناپايداري بيشتر 
در منابع آب و اتاف سرمايه هاي ملي خواهند شد. 

با توجه بــه اينکــه انتخابات آتي مجلس شــوراي 
اسامي اواخر سال آينده برگزار خواهد شد، به نظر 
مي رسد ســه گروه متفاوت از مخاطبان اين مرقومه 
براي نيل به يک هدف واحد که صيانت از منابع آب 
کشور اســت، بايد به دغدغه مطروحه در باال توجه 

داشته باشند:
گروه اول نامزدهاي انتخابات آتي مجلس شــوراي 

اســامي اســت. اين افراد که قطعاً از ابعــاد و آثار 
زيان بار بحران آب کشور اطاع دارند، شايسته است 
منافع ملي و درازمدت کشور را که همانا صيانت از 
منابع آب کشور است، بر منافع فردي و کوتاه مدت 
خود ترجيح دهند و وعده هايي را ندهند که احياناً به 
ضرر منابع آب کشور باشد. نامزدها بايد توجه داشته 
باشند که ديگر زمان دادن وعده براي احداث سد و 
خط انتقال آب به هر قيمت نيست؛ ديگر زمان حل 
همه مشــکات جامعه فقط از طريق احداث ســد و 
حفر چاهِ بيشــتر نيست. امروز جهت گيري مديريت 
و بهره برداري از منابع آب کشور هم از سوي مردم 
و هم از ســوي دولت و سياستگذاران کان بايد به 
سمت »رياضت آبي« باشد نه توسعه بي حد و حصر 

آن.
گروه دوم تک تک افراد جامعــه رأي دهندگان در 
شــهرها و روستاهاي کشورمان است که قطعاً به اين 
نکته توجه دارند آن دســته از شــعارها و وعده هاي 
انتخاباتي نامزدهــاي انتخابات مجلس که در جهت 
تخريب و تهديد بيشــتر منابع آبي کشور و يا حوزه 
انتخابيه باشند، نه تنها در آينده محقق نخواهند شد )به 
دليل کاهش ظرفيت هــا و منابع آب در حوضه هاي 
آبريز و دشت هاي کشور( بلکه چه بسا نسخه پايدار 
و کارآمدي نيز براي حل مشــکات حوزه انتخابي 

نخواهند بود.
و باالخره گروه سوم مخاطبان اين مرقومه، مي تواند 
دســتگاه ها و نهادهاي اجرايي يا سياستگذار دولت 
در بخش مديريت آب کشــور باشد که بايد با ارائه 
آگاهــي و اطاع رســاني عمومي در بــاره وضعيت 
نامساعد منابع آب مناطق مختلف هم به مردم و هم به 
نامزدهاي انتخاباتي از طريق رسانه هاي ملي و محلي، 
از مطرح شــدن و اقبال عمومي به ســمت وعده ها و 
شعارهاي غيرواقعي و غيرقابل تحقق در زمينه توسعه 
منابع آب جديد جلوگيري نمايند. وعده هايي چون 
احداث سدهاي جديد يا اجراي سدهايي که وزارت 
نيــرو آنها را از نظر فني متوقف کرده، انتقال آب از 
حوضه هاي ديگر، صدور مجوز چاه جديد يا صدور 
پروانه براي چاه هاي غيرمجاز، شايد در کوتاه مدت 
منجر به جذب رأي مردم شود، اما قطعاً در درازمدت 

نه به نفع منافع ملي است و نه تحقق شدني.
بــه نظر مي رســد نهادهــاي سياســتگذار و ناظر بر 
انتخابات مجلس نيــز مي توانند در حدي که حقوق 
و آزادي هــاي مترتب بر فعاليت نامزدهاي انتخاباتي 
مخدوش نگــردد، با ارائــه توصيه هــا و برنامه هاي 
آموزش انتخاباتي، ترتيبــي اتخاذ کنند تا نامزدهاي 
انتخابات آتي مجلس شــوراي اسامي در تبليغات 
انتخاباتــي خــود از دادن چنيــن وعده هايي پرهيز 

کنند.■

آب و انتخابات آينده مجلس شوراي اسالمي

محمد حب وطن

ديگر زمان حل همه مشكالت 
جامعه فقط از طريق احداث سد 

و حفر چاِه بيشتر نيست
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تهــران،  خيابان هــاي  دور،  نه چنــدان  روزگاري 
هنوز مجبور نبودند ســنگيني وزن اين همه خودرو 
را تحمــل کننــد؛ بااين حــال حتــي آن روزها هم 
پيداکردن جاي پارک در مرکز شــهر کار راحتي 
نبود٬ اما مردمي که غروب هايشــان را به تماشــاي 
تئاتر مي گذراندنــد، نگران اين موضــوع نبودند؛ 
چــون انتهــاي خيابانــي در ضلع جنوبــي پارک 
دانشجو، قطعه زميني بود با يک کيوسک نگهباني 
و گيــت ورود و خروج. زميني که ديگر نيســت و 
به جايش ســاختماني با نماي ســفيدرنگ ايســتاده 

است.
محمــود احمدي نــژاد، از همان روز نخســت که 
شهردار شــد، احســاس کرد صندلي شــهرداري 
برايش کوچک اســت و همه مي دانند کســي که 
دنبال پيشرفت اســت، از سکوت بيزار است. وقتي 
زمان کم باشــد، بايد کاري کرد که ســروصدايي 
بلند شــود. بايد دنبال طرحي بود که توده مردم را 
جذب کند. هم به ظاهر کار خير باشــد و هم نسبتي 
با ســازندگي داشته باشد. بهترين کار اين است که 

پارکينگ خراب شــود و مسجد ســاخته شود؛ اما 
پروژه ســاخت مسجد چقدر بررســي کارشناسي 

شده بود؟
انتقادهاي زيادي به معماري اوليه مســجد وليعصر 
وارد بود. بعد از تغيير شــهردار، طراحي ساختمان 
به کلي تغيير کــرد. درحالي که تــا آن  زمان هزينه 

زيادي صرف شده بود. 
درباره جانمايي مسجد هم حرف و حديث فراوان 
اســت و اين بحث ها هنوز در رســانه ها ادامه دارد. 
از قديم، محلي براي اقامه نماز جماعت در پارک 
دانشــجو وجود داشــته اســت. به غيراز آن، فاصله 
آن محل تا نزديک ترين مســجد در تقاطع خيابان 
جمهوري و وليعصر، با پاي پياده بيشتر از ده دقيقه 
نيســت. همين زمان کافي است که فردي خودش 
را از چهارراه وليعصر به دو مســجدي برســاند که 
در فاصلــه اندکــي از هم در خيابــان طالقاني قرار 
دارند. به نظر نمي رسد مردم محل، ازنظر مسجد در 
مضيقه باشند، اما دليل صرف ميلياردها تومان براي 
مسجدي که پس از دوازده سال هنوز افتتاح نشده، 
چيســت؟ به نکات ذکرشده اين را هم اضافه کنيد 
که اين مسجد در زمين پارکينگ تئاتر شهر ساخته 
شد. ازقضا در آن محدوده، کمبود پارکينگ يکي 

از مشکات بزرگ مردم است.
در همــان نخســتين روزهــاي تعطيلــي پارکينگ 

ذکرشده، جشــنواره تئاتر فجر برگزار شد و تعداد 
زيادي از خودروهاي اهالي تئاتر و روزنامه نگاران 
در کوچه هــاي اطــراف پارک دانشــجو تخريب 
شــد و وسايل داخل آن ها به ســرقت رفت. کار به 
مطبوعات کشــيد و نيروي انتظامي يک کيوسک 
نگهبانــي در ضلع جنوبــي پارک احــداث کرد. 
تعدادي ســرباز از همان ســال به طــور دائم در آن 
محدوده گشت زني مي کنند. هزينه هايي که در اين 
ســال ها، بابت اين کار از جيب ملت پرداخت شده 
است را هم به سي چهل ميلياردي که تاکنون براي 
ساختمان مسجد هزينه شده، اضافه کنيد. همچنين 
اســت هزينه وقت مردمي که مجبورنــد زماني را 

صرف پيداکردن جاي پارک کنند.
صحبت بر سر اصل موضوع احداث مسجد نيست. 
درهرحال، ســاخت مسجد عمل پسنديده اي است. 
همچنين بحث بر ســر دوگانه پارکينگ و مســجد 
و اولويت يکي بر ديگري نيســت. مسئله اين است 
که حتي نيکوترين کارها وقتي با روشــي نادرست 
انجام شــود، نه تنها مقصود حاصل نمي شــود، که 
اثــر معکوس هم خواهد داشــت. همين که دوازده 
سال از شروع ســاخت اين مسجد گذشته و به اين 
زودي ها هم اميدي به افتتاح آن نيست، معلوم است 
يک جاي کار ايراد دارد. چه کســي مســئول اين 
تأخير است؟ چه کسي مسئول هزينه هايي است که 

نمادهاي بي نشان شهر فراموشکار

احمد هاشمي

در ضرورت برنامه ريزي بلندمدت فرهنگي
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به دليل تغيير نقشــه به مردم تحميل شــده است؟ با 
اين مبلغ در اين مدت چند مســجد مي شد در نقاط 

مختلف شهر ساخت؟
ســاخت مســجد در ضلع جنوبي تئاتر شهر، بيش 
از آنکه تصميمي کارشناســي باشــد، وجه سياسي 
داشــت. از همان کلنگ زني هــاي هيجاني بود که 
بعد از رئيس جمهورشــدن شــهردار، در سراســر 
کشور ادامه پيدا کرد. شهردار وقت، با علم به اينکه 
زمان زيادي تا انتخابات رياســت جمهوري ندارد، 
ســعي کرد با ادبياتي نــو، جايگزيني براي گفتمان 
اصاحــات معرفــي کنــد. احمدي نژاِدآن موقــع، 
بــا احمدي نــژاد 10 ســال بعد که ســعي کــرد با 
نزديک شــدن به هنرمندان اعتبار کسب کند، فرق 
داشــت. نقطه اتکايش طبقات محروم جامعه بود. 
براي هميــن، از حضور در فضاهــاي پرزرق وبرق 
پرهيز داشــت. ســعي مي کرد ديــوار بين خودش 
و آدم هــاي ادکلــن زده را بلندتر کنــد تا خودش 
را به پايين دســتي ها بيشــتر ثابت کند. مسجدي که 
ارتفاعش ســي متر بلندتر از ســاختمان تئاترشــهر 
اســت، يــک نماد اســت. احــداث ســازه اي که 
سايه اش، کل ســاختمان تئاترشــهر را مي پوشاند، 
خبر خوبي اســت براي مردمي که به طور سنتي از 
اســاس با هنر تئاتر مشــکل دارند. ساختمان جديد 
مي توانســت کاربــري ديگري هم داشــته باشــد، 
به شــرطي که عاري از نمادهاي طبقه مرفه باشــد. 
حســن ســاخت مســجد اين اســت که مي تواني 

به راحتي منتقدين را به دشمني با دين متهم کني.
احمدي نژاد، بعدها در دوران رياست جمهوري هم 
ثابت کرد ميانه خوبي با اهــل هنر ندارد. آنچه در 
دوران او بر سر تئاتر آمد، »يکي قصه ايست پر آب 
چشم«. البته ســخت گيري و حمايت نکردن دولت 
سبب ســاز خير و باعث رونق سالن هاي خصوصي 
شد. دولت احمدي نژاد در سال هاي آخر سعي کرد 
رابطــه اش را با هنرمندان ترميــم کند و هزينه هايي 
هم صــرف اين تاش نــاکام کرد؛ امــا نتيجه  آن 

فاصله گرفتن بيش ازپيش از پايگاه سنتي اش بود.
نقشــه اوليه مســجد نشــان مي دهد که قــرار بوده 
از ســاختمان آن به عنــوان يک مرکــز فرهنگي-

مذهبي اســتفاده شــود. درواقع محلي باشــد براي 
تجمع افرادي که از سياســت هاي فرهنگي دولت 
اصاحات دل خوشــي ندارند. مي شود حدس زد 
دليل اينکه نزديک ترين محل به تماشــاخانه شــهر 
انتخاب شــده است، چيســت. قرار است ساختمان 
قدبلند و شيک، ساختمان قديمي را به حاشيه ببرد. 
ســاختمان قديمي بايد تنبيه شود. به خاطر نسبتش با 

گذشته اي که الجرم بايد فراموش شود.

برنامه ريزي هاي فرهنگي بر مبناي تقابل
فرهنگ يک ملــت، برآيند تاريخ و تمدن مردمان 
است. آداب ورسومي که طي قرن ها شکل گرفته، 
با يک ســال و ده ســال تغيير نمي کند. نتيجه فشــار 
حکومــت اين اســت که مــردم مناســک خود را 
بــه پســتوي خانه ها مي برنــد. همين مناســک بعد 
از چندي به شــکل اغراق شــده به حــوزه اجتماع 
برمي گردد. نــگاه کنيد به نحوه برخورد با ســنت 

چهارشنبه ســوري. حتي بردن نام چهارشنبه سوري 
شــامل محدوديــت اســت و مجريان رســانه ملي 
به جاي اين کلمه، لفظ چهارشنبه آخر سال را به کار 
مي برند. حاال مقايســه کنيد وقايع سال هاي اخير را 
با آنچه سال هاي پيش اتفاق مي افتاد. مردم به ديدار 
بزرگ ترهــا مي رفتند. آتشــي روشــن مي کردند 
و احياناً صــداي چند ترقه بلند مي شــد٬ اما حاال، 
باوجود اين همــه تبليغاتي که تلويزيــون مي کند، 
خيابان هاي شهر در آن شب به خصوص، شبيه ترين 
مــکان به ميدان جنگ اســت. در اين شــرايط هر 
نوع هنجار شــکني، دور از انتظار نيســت. تمام اين 
اتفاقات حاصل تقابل رسانه هاي دولتي و نهادهاي 
حکومتي با اين ســنت ديرينه اســت. اگر رسانه ها 
به جاي تقابل، دنبال همراهي و رفع آسيب ها بودند، 
مي شد يک جشــن ملي برگزار کرد. ملت ما بيش 
از گذشته نياز به آئيني دارد که مردم فارغ از عقيده 
و قوميت و زبان، دور هم جمع شوند. موقعيتي که 
وحدت ملي را تقويت مي کند و حتي ممکن است 
پس ازآن، رتبه ايران از صدر فهرست غمگين ترين 

مردم دنيا کمي فاصله بگيرد.
به نظر مي رســد تاش نســل جديد بــراي احياي 
آئين هاي باستاني، نوعي واکنش به تاش حکومت 
براي به فراموشــي ســپردن آن هاســت. برگزاري 
جشــن مهــرگان و تيــرگان و حتي مناســبت هاي 
وارداتي همچون ولنتاين، نشــانه شــکاف عميقي 
است که ميان نســل جديد و برنامه ريزان فرهنگي 
در حال شکل گيري اســت. حاال بماند اينکه حتي 
کافه هــا و ســينماها و تئاترهاي جوانــان امروز هم 
دارد زيرزمينــي مي شــود. اين فاصلــه اي که ميان 
نهادهاي حکومتي  تبليغ شــده توســط  ارزش هاي 
و رفتار مردم ايجاد شــده بايد جوري ترميم شــود. 
در تهران حتي مردم درباره اينکه کدام نام را براي 

يک خيابان به کار برند، توافق ندارند.
از نام ها به نشانه ها

بعضــي از خيابان ها مظلوم اند. يکــي  همين خيابان 
وزراي ســابق کــه پــس از انقــاب شــد خالــد 
اســامبولي. وقتي قرار شــد روابط با مصر حســنه 
شود چند تابلو زدند و بعضي قسمت هايش را به نام 

انتفاضه نام گــذاري کردند. وقتي خبري از تجديد 
روابط نشد، اســم انتفاضه منتفي شــد، بااين حال، 
به گمانم تــا چندوقت پيش، بعضي از تابلوها مانده 
بود –شــايد هنوز هم باشدـ حاال فرض کنيد کسي 
از شــهري ديگر به تهران آمده و دنبال آدرس اين 
خيابان مي گردد. از هرکســي آدرس بپرسد ممکن 
اســت بيشــتر گيج شــود. باور کنيد بيشــتر مردم 
تاريخچه روابط ايران و مصر را از بر نيســتند. تازه 
اين خيابــان از يک جايي نامش مي شــود ميرزاي 
شيرازي و اين را هم خيلي ها نمي دانند که از کدام 
چهارراه به بعد نام خيابان تغيير مي کند. ازاين دست 

خيابان ها در شهر تهران کم نيست.
هــدف از نام گــذاري خيابان هــا در وهلــه اول، 
راهنمايــي مردمي اســت کــه دنبال نشــاني جايي 
مي گردنــد. اآلن، کميســيوني در شــوراي شــهر 
هست که مسئول نام گذاري خيابان هاست و ازقضا 
يکي از جاهايي اســت که در سردرگمي مردم در 
خيابان ها نقش دارد. گروه هاي سياسي دعواهايشان 

را آنجا حل وفصل مي کنند.
چندي پيش، مصوب شــد نــام خيابــان آفريقا به 
نلسون ماندال تغيير کند. -بماند اينکه تا حاال کسي 
به جز مجري اخبار ترافيک راديو از نام آفريقا براي 
اين خيابان اســتفاده نکرده اســت- مــدت زيادي 
نگذشته بود که اليحه اي به صحن شورا رفت براي 
بازگرداندن نام خيابان. قطعاً روح مرحوم ماندال هم 
راضي به اين دردسر نيســت و اگر قادر بود پيامي 
بدهــد، نمايندگان شــورا را به انجــام امور مهم تر 

تشويق مي کرد.
يکــي از داليل اکراه مــردم در به کاربردن نام هاي 
جديد اين اســت که تغيير نام ها را بيشــتر محصول 
نگاه ســليقه اي مســئوالن وقت مي داننــد. نگاهي 
که به تاريخ و گذشــته اين شــهر بي توجه است و 
سعي مي کند يک ســاختمان بلندمرتبه يا يک پل 
را به عنوان نماد شــهر معرفي کند؛ درحالي که اگر 
راهبرد بلندمدت فرهنگي وجود داشــته باشد، بايد 
وقايعي همچون امضاي فرمان مشــروطيت ســمبل 
شهر باشــد. در اين شهر هرچقدر هم برج بسازيم، 
نمي توانيم با شهرهاي تازه ساز کشورهاي کوچک 
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همســايه رقابــت کنيم؛ اما همان شــهرها حاضرند 
تمــام برج هايشــان را بدهند و بخشــي از تاريخ ما 
را بگيرند. ما ســعي مي کنيــم نام ها را پاک کنيم و 

نشانه ها را از ياد ببريم.

نگاه جامع فرهنگي
از زمــان مديريت کرباســچي در شــهرداري و با 
تأســيس فرهنگســراها، امــور فرهنگــي هم جزو 
وظايف شــهرداري تعريف شــد. بعدها و در زمان 
شــوراي اول، امــور فرهنگي شــهرداري يکي از 
بــود. درگيــري معاونت  مســائل مناقشــه برانگيز 
فرهنگــي و اجتماعي با ســازمان فرهنگي هنري و 
مقاومــت در برابر تغيير مديريت ســازمان، موجب 
بحث هاي دامنه داري شد. برخي از اعضاي شوراي 
اول معتقدنــد رانــت نهفته در اين ســازمان باعث 

ايجاد اين درگيري ها شده بود.
 بودجه امســال ســازمان فرهنگي هنري شهرداري 
160 ميليارد تومان است که 130 ميليارد تومان آن 
از محل بودجه شــهرداري تأمين مي شود؛ يعني از 
جيب تک تک مردم شهر و با پول همان قبض هاي 
عوارضــي که مردم مي پردازند. اين به غيراز مبالغي 
است که در ساير سرفصل ها براي امور فرهنگي در 
نظر گرفته مي شــود. نظارت دقيقي الزم است که 
از مصارف بي مورد جلوگيري شــود. اين نظارت، 
به قاعده بايــد از طريق نمايندگان مردم در شــورا 
اجرايي شــود، منتها به دليل تفــاوت عقايد و به تبع 
آن اولويت بندي ها، هرکسي از ظن خود توصيه اي 
مي کنــد. فراموش نکنيم که علما هم در بســياري 

امور با هم اختاف دارند.
مسئله فرهنگ شــهر فراتر از برگزاري جشنواره و 
نمايشــگاه و افتتاح موزه اســت. مهم ترين خدمتي 
که شــهرداري مي تواند بــه فرهنگ شــهر بکند، 
اصاح رفتار کارمندان اداراتش است. به خصوص 
مأمــوران ســدمعبر کــه باعــث به وجــود آمــدن 
تصاوير دهشــتناکي در سطح شــهر مي شوند: مرد 
سبزي فروشي که چرخ طوافي اش واژگون شده يا 
زن ســالخورده اي که با ضجه و التماس مي خواهد 

سرمايه  کاسبي اش را به او برگردانند.
تــا زماني که يک طرح جامع فرهنگي براي شــهر 
تهيه نشــود، امــور فرهنگي با نگاه ســليقه اي پيش 
خواهــد رفــت. در اين صورت ممکن اســت يک 
طرح، بــا تغيير مدير مربوطه نيمه تمام رها شــود يا 
به کلــي تغيير کند. ناگفته پيداســت کــه افزون بر 
اختاف سليقه، برخي منافع شخصي و رانت ها در 

تغيير اولويت ها بي تأثير نخواهد بود.
بســياري از معضات فرهنگي در شــهر هست که 
بــه علت فقدان طرح جامــع از نظرها دور مي ماند. 
يک برنامه ريزي بلندمدت الزم است که در آن هم 
نيازهاي يک نوجوان دبيرستاني درنظر گرفته شود 
و هم خواسته هاي شهروندي کهن سال. نقشه  راهي 
که اســاس آن بر تقابل نباشد و مسجد را در مقابل 
تماشــاخانه قرار ندهــد. به آئين هاي ملــي احترام 

بگذارد و تاريخ شهر را سانسور نکند.■

بــا تشــکر از اينکه دعوت مــا را براي  ■
گفت وگــو پذيرفتيد. باتوجــه به حضور 
شما در شهرداري تهران در زمان شوراي 
اول و اينکــه بــه داليل مختلــف رابطه 
پرفرازونشــيبي با اعضاي شورا داشتيد، در 
آغاز مي خواهيم نظر شما را درباره تجربه 

شانزده ساله شوراها بدانيم.
الويري: من ابتدا مايلــم بين دو موضوع تفکيک 
قائل شــوم. يکي شــوراها به معناي اعــم، يعني در 
سراسر کشور؛ دومي شوراها به معني اخص، يعني 
شــوراي شــهر تهران در دوره اول. در مورد اول، 
مشــکلي که در گذشــته وجود داشته و امروزه هم 
گريبانگير آن هاست، ضعف شوراها در ناکارآمدي 
و وجود ابهامات فراوان در قانون شوراهاســت. در 
قانون شــوراها از ابتداي تأســيس، نارســايي هايي 
وجود داشت. پس از مشاهده اين نواقص در قانون، 
در زمان شــوراي اول ما تصميم گرفتيم که با ارائه 
اليحه اي در مجلس اين مشکل را حل کنيم. در آن 
زمــان اليحه مذکور را با هيئــت دولت نيز درميان 
گذاشــتيم و قرار شــد که با همــکاري دولت اين 
اليحه را پيــش ببريم. در آن زمان به دليل اکثريت 
اصاح طلبان مجلــس، اميدوار بوديم کــه بتوانيم 
اليحه اي را براي پيشبرد اهداف شوراها به تصويب 
برســانيم. پس از رايزني هاي مختلف، مشخص شد 
که شــوراي نگهبان در رويکــرد جديد خود حتي 
قانون نيم بند قديمي شــوراها را نيز قبول ندارد، چه 
برســد به اينکه بخواهيم مصوبات جديدي را نيز به 
آن اضافه کنيم. شوراي نگهبان بر اين عقيده بود که 
شوراها جنبه مشورتي دارند و نه جنبه قانون گذاري 
يا فعاليت هــاي نظارتي يا حتي اجرايي. براي نمونه 
در نگرش جديد شــوراي نگهبان، شــوراي شــهر 
به هيچ وجه حق تعيين شــهردار را نــدارد. اين گونه 
تصميمــات در حوزه امور اجرايي اســت و شــورا 
تنها مي تواند جنبه مشــورتي داشــته باشد. شوراي 
شــهر اول چنين ساختار و هدفي را براي خود قائل 
نبود و چنين وظيفه مشورتي را هدف فعاليت شورا 
نمي دانست، بلکه اين از کمترين وظايف شورا بود 
و اعضاي شــوراي شهر اول اهداف ديگري مدنظر 

داشتند.

در آن زمــان حداقل محدوده اي که شــورا براي 
خــود قائل مي شــد اين بــود که نه تنهــا در حيطه 
مشــورتي فعاليت کند، بلکه در حوزه فعاليت هاي 
اجرايي شــهر نيز دخالت و نظارت داشــته باشــد. 
مثًا اعتقاد اعضاي شــورا بر اين بود که شــهردار 
و معاونيــن او بايد با نظارت و رأي اعضاي شــورا 
انتخاب شــوند. من با اين نظر موافق نبودم و آن را 
بلندپروازانــه و خاف ضوابــط و اصول مديريت 
مي دانســتم. يکي از مخالفت هــاي من با برخي از 
اعضاي شــوراي شــهر درباره ايــن موضوع بود. 
به جز اين مورد مســائل ديگري نيــز مطرح بود و 
در حالــت کلي مي تــوان گفت کــه قانون دچار 
کمبودها و نارسايي هايي بود؛ ولي امکان تصحيح 
و تغييــر آن در مجلس فراهم نشــد. در زمان هاي 
مختلف تا به امروز نيز اگر افراد دلسوزي هم براي 
اصاح امور قدمي برداشته يا درصدد آن بوده اند، 
اين پيام به آنها رسيده که اگر به دنبال تجديدنظر 

باشيد شوراي کنوني را نيز از دست خواهيد داد.

پس در آن زمان شما معتقد بوديد که  ■
اختيارات شورا بايد گسترده تر باشد؟

الويري: بله، گسترده تر و شفاف تر. طبق ارزيابي 
و دانســته هاي ما در آن زمان از شوراهاي شهر در 
ديگر کشــورها، نيز مســئله عيان بود؛ شــوراهاي 
شــهر در ساير کشــورها تنها شــوراي شهرداري 
نيست، بلکه نقشــي همچون پارلمان محلي را ايفا 
مي کند. در اين صورت شورا در تمام امور شهري 
مســئوليت دارد. حال اگر اين فراگيري و تماميت 
را مدنظر قــرار ندهيم، حداقل انتظــار ما اين بود 

نبود شفافيت؛ ريشه پيدايش رانت

اعتقاد اعضاي شورا بر اين بود 
که شهردار و معاونين او بايد 
با نظارت و رأي اعضاي شورا 
انتخاب شوند. من با اين نظر 

موافق نبودم و آن را بلندپروازانه 
و خالف ضوابط و اصول مديريت 

مي دانستم

ناگفته هايي از تعامل شوراي اول با شهرداري 
در گفت و گو با مرتضي الويري
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و مطلب دوم درباره مزايده ها و مناقصه هاست که 
مرکزي براي فسادپذيري شده است. زدوبندهاي 
فراوان پشــت پرده و شفاف نبودن دست اندرکاران 
برگــزاري مزايده و مناقصه هــا و همچنين بدتر از 
همه شــنودهاي تلفني غيرقانوني که در راســتاي 
پيروزي در مزايده ها صورت مي گيرد، از عواملي 
اســت که فســاد را به طور گســترده فراگير کرده 
اســت. افرادي که در حاکميت نفــوذي دارند و 
مي توانند دست باال را داشــته باشند، با استفاده از 
روابــط خود به مکالمات رقباي خود دســت پيدا 
کــرده و از رقم پيشــنهادي آنها آگاه مي شــوند، 
با ايــن کار مناقصه را  به صــورت ناجوانمردانه از 
آن خــود مي کنند. مورد ديگــري که وجود دارد 
مربــوط به افرادي اســت کــه در حاکميت چنان 
نفــوذي دارند که کل سيســتم مزايده را دور زده 
و رقم و عدد پيشــنهادي خود را به  اجبار به  طرف 
مقابــل داده و با آنها قرارداد مي بندند. اين مطالب 
مجموعاً باعث شــده اســت که هــم در دولت و 
هم در شــهرداري ها ميزان هزينه به شدت افزايش 
پيــدا کنــد و در مقابــل ميزان بهــره وري کاهش 

چشمگيري پيدا کند.
افرادي هســتند که از شــرکت هايي  ■

نام مي برند که به صــورت عنواني متعلق 
به شــهرداري است؛ ولي سود آن را يک 
سري از افراد خاص مي برند. آيا شما نيز 

چنين نقصي را تأييد مي کنيد؟
الويــري: اين مربــوط به همــان مــورد نبودن 
شــفافيت اســت که پيــش از اين توضيــح دادم. 
تمام اين مســائل درهــم تنيده مي شــوند و باعث 
به وجود آمدن هزينه هاي سرسام آور براي سازمان 
دولتي يا وابســته به شــهرداري خواهد شد و فساد 
هم در آن رخنــه مي کند. في الواقع مي توان چنين 
بيان کرد که در راهروها و کريدورهاي تودرتوي 
سيســتم بوروکراتيک غيرشــفاف، اين بهره وري 
اســت که قرباني اصلي ماجرا مي شــود. نتيجه نيز 
ايــن خواهد بود که با صــرف هزينه هاي هنگفت 

کاال و خدمات کمتري ارائه مي شود.

ابتدا وجود داشته و اقدامي براي اصالح 
آن نشده است؟ آيا مي توان گفت که از 
ابتدا شهرداري تهران همچون جزيره اي 
دورافتاده از سيســتم مديريتي کشور اين 
مشــکل را در خود بازتوليد کرده است و 
اعضاي آن نيز از همين عدم شــفافيت و 

قانون گريزي آن رضايت دارند؟
الويري: بله، تا حدودي؛ اما در نظر داشته باشيد 
کــه دو موضوع از اهميت فراوانــي برخوردارند. 
زمانــي که مجريــان در امــور اجرايــي، به  جاي 
سيســتم هاي پيشــرفته اتوماســيون، روياروي هم 
قــرار مي گيرند، وقتي  اســت که جرقه فســاد زده 
مي شــود. اين نقص را هــم در بخش هاي مختلف 
دولت و هم در شــهرداري مشاهده مي کنيد. اوج 
اين مطلــب را در امور دولتي، در مبادالت مرزي 
و گمرک هــا يا مســائل مالياتي مي توانيــد ببينيد. 
براي مثــال مي بينيد فــردي که بايد صــد ميليون 
بابت ماليات به دولت پرداخت مي کرد با داشــتن 
روابطــي ماليات خود را به 10 ميليون کاهش داده 
است و اين مسئله به صورت موردي و 10 مورد و 
100 مورد نيســت. بلکه به طور گسترده و در تمام 
حوزه ها ديده مي شــود. سندســازي براي گريز از 
ماليات يــا عوارض گمرکي در شــرکت ها اصل 
و رويه معمول اســت و قانوني و ســالم کار کردن 
اســتثنا. با چانه زني هاي پشــت پرده و احياناً هزينه 
کردن هــاي زيرميــزي، کارهــاي مختلــف پيش 
مي رود. متأســفانه اين پديده شوم در هر جايي که 
مأمــور نهاد عمومي در مقابل مؤدي قرار مي گيرد 
وجود دارد؛ ازجمله در شوراي شهر و شهرداري.
شهرداري و شــوراي شهر جايي  است که مردم و 
مسئوالن مســتقيم با هم روبرو مي شوند و به جاي 
سيســتم هاي پيشرفته اتوماســيون، خود به صورت 
چهره به چهره مسائل را پيش مي برند. در جاهايي 
که سيستم هاي مدرن جايگزين روش هاي گذشته 
شــده، اين فسادپذيري به ميزان محسوسي کاهش 
يافتــه اســت. ايــن جايگزيني و تعويــض روش، 
مطلب اول اســت که بايد به آن توجه کافي شود 

کــه قانون از شــفافيت مطلوبي برخوردار باشــد. 
در قانون شــوراها بايد حيطه وظايف شهرداري و 
شوراهاي شــهر و نوع روابط بين آن دو به روشني 
و بــا دقت تعيين مي شــد. حتــي از ايــن جنبه نيز 

انتظارات و اهداف ما برآورده نشد. 

پس از تالش هاي شــما در آن زمان،  ■
در دوره هاي ديگر شرايط به چه صورتي 

پيش رفت؟
الويري: اين مشکل همچنان برطرف نشده است. 
از اين گذشته نقص ديگري که در سال هاي اخير 
در شــوراها به وجود آمده اســت، مشکلي نيست 
که تنها در آنجا باشــد، بلکــه نمايندگان مجلس 
و مديــران اجرايي کشــور را نيــز دربرمي گيرد. 
ايــن موضــوع شــفاف نبودن سيســتم حاکميتي 
کشــور اســت. ايــن عدم شــفافيت باعــث بروز 
رانت و ســودجويي هاي فراوان شــده و بســياري 
از نماينــدگان مجلــس و اعضاي شــوراي شــهر 
و مديــران اجرايي کشــور را آلوده کرده اســت. 
شــاخص هاي اندازه گيري فســاد در سازمان هاي 
بين المللي حاکي از اين مســئله است که شاخص 
فســاد در ايران 40 تا 45 رتبه بدتر از گذشته شده 
است. اين نشــان دهنده فاجعه اي است که کم کم 
در حال بلعيدن کشــور در سياهچال فساد است و 
ايــران را از اين نظر در بين بدترين کشــورها قرار 
مي دهــد. نتيجه ايــن فســادپذيري به وجود آمدن 
اقتصاد ســايه اســت که در حال حاضر شديداً بر 
کشــور ما سايه افکنده است. در زمينه فعاليت هاي 
اقتصــادي، مثًا در برگزاري مزايده ها و مناقصه ها 
سيســتم نظارتي شــفافي وجود ندارد و اين باعث 
به وجود آمدن رانت براي اعضاي شــوراي شهر و 
نمايندگان شــده اســت. برخي از اعضاي شوراي 
شــهر يا نمايندگان مجلس يا حتي مديران اجرايي 
به  جاي رسيدگي دقيق به امور و مشکات مردم، 
به فکر سروســامان دادن به زندگــي خود خواهند 
بــود و با اســتفاده از اين وضعيــت و فعاليت هاي 

اقتصادي مشکوک به سودهاي فراوان مي رسند.

آقاي مهندس بحث اعضاي شــوراي  ■
شهر با نمايندگان مجلس يا ديگر مديران 
اجرايي متفاوت است. به نظر مي رسد در 
شــوراها به خصوص شــوراي شهر تهران 
مزاياي اقتصادي گسترده اي وجود دارد. 
گفت وگوي  در  طباطبايي  عليزاده  آقاي 
قبلي با نشريه نقل مي کرد که ميزان رانت 
براي اعضاي شوراي شهر به نسبت زيادي 
از ديگر جاها بيشــتر است و شايد يکي از 
داليل جذب افراد به ســمت شوراي شهر 
همين رانت اقتصادي باشــد. حتي گفته 
شده است که بعضي اعضاي شوراي شهر 
از همان عضويت در شورا بسيار راضي اند 
و حاضر به تــرک مقام خود يا نمايندگي 
مجلس نيســتند. شــما دليل اين مشکل را 
در ماهيت شــهرداري تهــران و غيرقابل 
اصــالح مي دانيد يا اينکه اين مشــکل از 

عکس از حميدرضا دستجردي
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در اين حوزه فعاليتي نداشــتم و در امور شــهري 
وارد نشدم. اطاعات اندکي که در اين زمينه دارم 
به مثابه شنيده هاي از راه دور است و باعث مي شود 
کــه دراين باره نظر قطعي ندهــم، اما اگر بخواهم 
باتوجــه به همين داده هــا و اطاعات پراکنده نظر 
بدهم بايد بگويم ميزان خدماتي که مردم در قبال 
هزينه ها دريافت مي کنند بســيار ناچيز اســت و از 
آن زمان تابه حال بدتر نيز شده است. در اين ميان 
مجموعه افرادي نيز وجود دارند که به ناحق ميزان 
معتنابهي از سرمايه هاي ديگران را تصاحب کرده 
و متورم مي شــوند. اين اشخاص در اين سال ها به 
مقــام و ثروتي دســت يافته اند که شايســتگي آن 
را ندارنــد. به عبارت ديگــر بر مبنــاي همين قانون 
فعلي وظيفه شــوراي شــهر نظارت بر امور شهري 
ا ســت؛ درحالي که امروزه باوجود فســاد گسترده 
و رانت خواري، نظارت دقيقي اعمال نمي شــود و 
برخي از اعضاي شــورا خود با متخلفين همکاري 
مي کنند. همان طوري که قبًا نيز اشاره کردم اين 
مســئله فقط مربوط به شــهرداري يا شوراي شهر 
نيســت بلکه مشــکل مبتابه جامعه ما در اکثريت 
سطوح مديريتي است. اين فساد به شکلي گسترده 
در تاروپود و اليه هاي زيرين سيســتم مديريتي و 

اجرايي کشور رخنه کرده است.

بعضي مطرح مي کنند که اگر شهردار  ■
با رأي مستقيم مردم انتخاب شود، شرايط 
تغيير خواهد کرد و اوضاع اندکي بهبود 

مي يابد؛ آيا شما با اين نظر موافقيد؟
الويــري: نه، به نظــر من بدتر مي شــود. در اين 
صورت فردي مي تواند با شــگردهاي عوام فريبانه 
و پوپوليســتي )با درنظر گرفتن اينکه در کشور ما 
احزاب قوي و مســتقل وجود ندارند( به اين مقام 
برســد. انتخاب مستقيم براي جوامعي خوب است 
که احزاب سياســي و نهادهاي اجتماعي به عنوان 
عقــل منفصل آحــاد جامعــه، آنــان را در زمينه 

انتخاب برتر کمک مي کنند.

اگــر بخواهيــم دوباره بــه موضوع  ■
شــوراي شــهر اول برگرديم و از بحث 
خود جمع بندي و نتيجه گيري منســجمي 
ارائه دهيم، شــما چه ارزيابي از عملکرد 

شوراي شهر اول داريد؟
مطــرح کردم  تابه حال  مــواردي کــه  الويري: 
مشــکات و نواقصــي بود کــه در تمــام جاها به 
چشــم مي خورد و بين اکثريت شــوراها مشترک 
بــود؛ امــا درباره شــوراي شــهر اول دو موضوع 
ديگر نيز وجود داشــت که شــوراي شهر اول را 
از بقيه متمايز مي کرد. عامل اول مسئله دستگيري 
آقاي کرباســچي و مديران شــهرداري بود؛ يعني 
درگيري قــوه قضائيه با شــهرداري در آن زمان. 
في الواقع شوراي شــهر در حالي شکل گرفت که 
وضعيت شــهرداري ازهم پاشــيده و لجام گسيخته 
بود. شــهردار و تعدادي از مديرانش که در زندان 
بودنــد و برخي از مديران اجرايي شــهرداري هم 
با پرونده اي به زير بغل، بين شــهرداري و دادگاه 

دموکراسي و مردم ســاالري اين است که احزاب 
سراســري آزادانه در کشــور فعاليــت کنند. اين 
احزاب به عنوان باشــگاه فکري و سياسي به مردم 
کمــک مي کنند تا فرد موردنظر خود را برگزيند. 
در شــرايطي که مردم از اين امکان بي بهره باشند 
و افرادي را در کنار خود نداشته باشند که به آنان 
مشــورت داده و در تصميم گيري راهنمايي شــان 
کنند، در آن صورت است که مشاهده مي کنيد که 
يک بازيگر تلويزيوني در کمال ناباوري رأي اول 
شهر تهران را از آن خود مي کند. در اين صورت 
اســت که شــما مي بينيــد، يک ورزشــکاري که 
تحصيــات اندکي دارد و حتي با الفباي مديريت 
و سياست هم آشــنا نيست، مي تواند براي شوراي 
شــهر تهران رأي بياورد. اين موضوع برمي گردد 
به همان مشــکل نبود احزاب و بي توجهي به اصل 
26 قانون اساســي کــه در آن الزمه دموکراســي 
را فضاي باز سياســي و فعاليت احزاب به صورت 
آزادانه بيان مي کند و متأسفانه اين مسائل از اوايل 
انقاب تــا به امروز مورد بي مهــري قرار گرفتند. 
در همين شــرايط بود که تشکل ها و سازمان هاي 
غيررســمي وابسته به قدرت توانستند دست باال را 
داشــته باشند و با برگزاري گعده ها، سخنراني ها و 
برنامه هاي پوپوليســتي و عوام فريبانه رأي مردم را 
به دست بياورند و نتيجه آن را هم در شوراي شهر 
و هم در مجلس شوراي اسامي مشاهده مي کنيم.

بعد از دوره اي که شــما در شهرداري  ■
بوديــد و مشــکالت و انتقاداتي را مطرح 
مي کرديد که باعث شــد با شوراي شهر 
اختالف نظــر پيدا کنيد، به نظر مي رســد 
شــوراي شهر با شــهرداري به يک تفاهم 
نانوشته دست پيدا کرده اند. شما عملکرد 

شهرداري را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
الويري: ابتدا الزم به توضيح است که من بعد از 
شهرداربودن از کشــور خارج شدم و سفير ايران 
در اسپانيا بودم. به همين دليل چند سالي از محيط 
و اتفاقات دور بودم. پس از بازگشــت به ايران نيز 

در اينجا بد نيســت به کنفرانســي که مدتي پيش 
برگزار شــد، اشــاره کنم که متولي آن دکتر نيلي 
و دوستانشــان بودند. موضوع آن کنفرانس مسائل 
اقتصــادي بود و در آن مســائل متفاوتي بررســي 
شــده بود. ازجمله اينکه چــه داليلي باعث رکود 
تورمي وحشــتناک ســال 91 و 92 شــد. در سند 
چشــم انداز 1404 قــرار بود با نفت بشــکه اي 30 
دالر رشد ساالنه هشت درصدي داشته باشيم و به 
کشور شماره يک منطقه تبديل شويم. چطور شد 
که اقتصاد کشــور با آن بحران عظيم روبرو شــد. 
چه عواملي ســبب مي شــوند که با فروش نفت به 
قيمت بشکه اي 120 دالر و چنان درآمد افسانه اي، 
اقتصاد رشد که نمي کند هيچ؛ بلکه با رکود روبرو 
شده و منفي شــش درصد ميزان رشد آن در سال 
91 مي شود. در آن کنفرانس به اين نتيجه رسيدند 
کــه بحران به وجــود آمده عمدتــاً در اثر کاهش 
چشــمگير بهره وري بود. اين کاهش بهره وري نيز 
به همين صورتي که عرض کردم به وجود مي آيد 
و خود معلول شفاف نبودن سيستم و ريشه دواندن 

فساد در البه الي تاروپود آن است.

مشکل ديگري که مشاهده مي شود نوع  ■
ارزيابي  با  شوراهاســت.  اعضاي  ترکيب 
تخصص و تجربه اعضا اين نتيجه به دست 
مي آيد که شوراي شهر اول تنها دوره اي 
بود کــه اعضاي کارکشــته و مجرب در 
به مرور  درصورتي که  داشتند.  حضور  آن 
مي بينيم شورا به سمتي مي رود که ترکيب 
آن را افراد غيرمتخصصي تشکيل مي دهند 
که ورزشکار يا خواننده مشهوري بوده و 
از شهرت خود در اين راستا بهره برده اند. 
اين نقيصه را به نظر شــما چگونه مي توان 
برطرف کرد که اعضاي شــوراي شهر از 

تخصص کافي برخوردار باشند؟
الويري: اين موضوع هم در شوراي شهر وجود 
دارد و هم در مجلس؛ علت آن هم فقدان حضور 
احزاب سياســي رســمي در کشور اســت. الزمه 
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الويري: مــن دراين باره که به صورت مســتقيم 
بوده باشــد موردي را به ياد نمي آورم ولي ممکن 
است که از برخي از مديران شهرداري در مناطق 

مختلف درخواست هايي صورت گرفته باشد.

بــود که اعضاي  ■ در آن زمان مطرح 
شوراي شهر در تالش هستند که در عزل 
و نصب افراد دخالت هايي کنند. دخالت 
ايــن افراد در چه راســتا و با چه هدفي 
منافع شخصي خودشان  راستاي  بود؟ در 

بود يا مصالح مردم؟

الويــري: من تصــور مي کنم کــه دو هدف را 
دنبال مي کردنــد. يکي نيت و هدف سياســي را 
شامل مي شــد يعني افراد در تاش بودند کساني 
را بــه مقــام و مديريــت برســانند کــه متعلق به 
حزب يا گروه سياســي خودشــان بود. عامل دوم 
اقتصادي اســت؛ زيرا اين افــراد گمان مي کردند 
اگر بتوانند کســاني را پيشــنهاد بکنند که وابسته 
به خودشان باشند در آينده راه براي کسب منافع 
مالي و سودجويي هاي شخصي باز مي شد. هر دو 

اين ها در کنار هم مؤثر بود.

پس شــما معتقديد که شــرايط کلي  ■
بايد اصالح شــود و شفافيت به وجود آيد 
بتوان مسائل شهري را سامان  بعدازآن  تا 

بخشيد.

الويري: بله، به عبارت ديگر ما در اين زمينه بايد 
از ســمت کل به جزء حرکت کنيم، نه برعکس. 
در اين باب ما نبايد از مســائل خرد شــروع کرده 
و ســپس به مســائل کلي تر بپردازيــم؛ بلکه بايد 
ابتدا سيســتم را اصــاح کرده و شفافيت ســازي 
کنيم. بعدازاينکه ســاختار اصاح و ساده ســازي 
شــد و سيســتم بوروکراتيک پيچيــده موجود به 
سيســتمي کارآمــد تبديل شــد، آن گاه بايد بقيه 
کارها صــورت گيــرد. نبايد نظــارت به صورت 
موردي اجرا شــود، بلکه سيســتم هاي اتوماسيون 
بايــد طراحي شــده تا نظــارت کلي اجرا شــود. 
سيســتم هاي مــدرن احتمال لغــزش کمي دارند، 
درحالي که درباره افراد هميشه ممکن است اشتباه 
و لغزش پديد آيد. همچنين بايد مردم ساالري در 
جامعه نهادينه شــود تا احزاب پــا گرفته و بتوانند 
فعاليــت کنند. احزاب به عنوان مراکز مشــاوره و 
کمک فکــري مي تواننــد در ايــن زمينه ها مردم 
را يــاري دهنــد. اين کارهــا وقتي انجام شــود، 
مي توانيــم بگوييم که در ريشــه کن کردن فســاد 
و دزدي قدمــي بــه پيــش برداشــته ايم. ولي اگر 
بخواهيم به صورت موردي عمل کنيم و به دزدي 
افراد و اشخاص معيني رســيدگي کنيم، راه هاي 
فــرار فراوانــي وجــود دارد. لــذا بايــد اين آب 
گل آلود را از چشــمه صاف کرده و به ريشه ها و 

داليل بنيادين اين وضعيت بپردازيم.■

الويري: اين هم ممکن است باشد. البته تا زماني 
که من در شــهرداري بودم نســبت به مسائل مالي 
و تخلفات مالي بســيار حساس بودم و به هيچ وجه 
اهــل بــاج دادن بــه کســي نبــودم. در اينجا اگر 
خاطره اي را از آن ايــام برايتان تعريف کنم، اين 
مسئله شــفاف تر خواهد شد. يادم مي آيد که پس 
از درگيري ها و کشــمکش هايي که به وجود آمد 
و به انحال شوراي شهر انجاميد، يکي از اعضاي 
شــوراي شهر پيش من آمد و گفت اگر من جاي 
تو بودم نفــري پانصد ميليون به اين ها )اشــاره به 
برخي از اعضاي شوراي شهر( مي دادم تا ساکت 
شــوند و بتوانم با خيال راحت کار خودم را انجام 
دهــم. اين فرد که از ميانه هاي همان دوره اول نيز 
از شــورا جدا شده بود، پيشنهاد مي کرد که چنين 
شــيوه مديريتي را به کار ببرم. مي دانيد که در بين 
مديران جامعه نگرشــي وجود دارد که بايد براي 
پيش بــرد کارهــا و پروژه ها افراد مزاحــم، منتقد 
و کســاني که غر مي زنند يا منافــع خاصي دارند 
را ســير نگاه داشــت. بعدازآن مي توان کارها را 
بي دردســر پيش برد. البته من با اين نگرش هنوز 
هم مخالفــم؛ اما مي خواهم بگويــم که در همان 
شــوراي اول نيز چنين گرايش هايي وجود داشت 
و منفعت طلبي در بين بعضي از افراد ديده مي شد. 
گزارش هاي منتشرشده در شوراهاي قبلي نيز اين 
موضوع را تأييد مي کنند؛ البته اين را هم بايد ذکر 
کنم که اين موضوع همه اعضاي شوراي شهر را 
دربرنمي گرفــت؛ بلکــه در بين آنهــا افرادي هم 
وجود داشــتند که روي خدمت کردن به مردم و 
دوري از چنين مسائلي با حساسيت جدي برخورد 
مي کردند. ولي در بين سيســتم هاي مديريتي بايد 
ســاختار را به گونه اي طراحي کرد که حتي دزد 
هــم نتواند دزدي کنــد. به عبارت ديگر بايد بنا را 
بر اين گذاشت که همه ممکن است تخلف کنند 
و سيســتم مديريتي بايد طوري طراحي شــود که 
جلــوي هرگونه تخلفي گرفته شــود. اما اگر اين 
کار را انجام ندهيم به تدريج و اندک اندک پســر 
پيغمبر نيز دزد خواهد شــد؛ زيرا وسوســه دزدي 

فراوان است.

حتي افرادي بازگو مي کنند که بعضي  ■
از اعضاي شوراي شهر به صورت علني نيز 
درخواســت هايي را مطــرح مي کردند 
مثــل تراکم، امتياز ويژه از ســود بعضي 
مسائلي  و  رانت هاي خاص  فروشــگاه ها، 

از اين قبيل. آيا اين مسئله صحت دارد؟

در رفت وآمــد بودنــد. بنابراين شــوراي شــهر با 
مجموعه اي روبه رو بود که هيچ انســجام و ثباتي 
در آن موقع نداشــت. اين عامل هم کار شــوراي 
شهر را مشکل مي کرد و هم کار شهرداري را که 
در آن زمان من مســئوليت آن را به عهده گرفتم. 
به عبارت ديگــر مــن شــهرداري را از مدير قبلي 
تحويل نگرفتم؛ زيرا مدير قبلي را مي بايســت در 
زنــدان اوين به ماقاتش مي رفتم و از او اطاعات 
مي گرفتم. اين خيلي متفاوت اســت با موقعي که 
يک مدير بــا برگزاري يک جلســه معارفه، کليه 
امور را از مديــر قبلي تحويل گرفته و با همکاري 
معاونيــن و مديــران قبلي يــا حتي با مشــورت و 
تجربيات همان مدير قبلي ايفاي مســئوليت کند و 

اطاعات را از آنها دريافت کند.
عامل دوم که در شوراي شهر اول مؤثر بود و باعث 
به وجود آمدن مشــکاتي شــد اين بود که دو سه 
چهره در بين اعضا وجود داشــتند که جنبه سياسي 
فعاليتشــان بر جنبه مديريتي آن برتري داشت و به 
قولي سياسي کار بودند. به عبارت ديگر اگر بخواهم 
بي پرده بگويم، به نظر مي رســيد که براي آن چند 
نفر اداره شــهر و خدمت به مردم در اولويت قرار 
نداشــت؛ بلکه کســب وجهه سياســي براي آينده 
خود و گروه هاي منتســب به آنها در اولويت قرار 
داشــت و از اين فرصــت براي پيش بــرد مقاصد 
سياســي خود بهره مي بردند. نتيجه فعاليت هاي آن 
چند نفر باعث شد که کارهاي بقيه اعضاي شوراي 
شــهر که اغلب از مديران و کارشناسان برجسته و 
مجرب بودند خنثي شــود. کارهــاي آن چند نفر 
باعث شــده بود که جوســازي هاي سياسي شکل 
بگيــرد و بقيه اعضــا هم مجبور بــه ورود به چنين 
فضاهايي شــوند. اين فضاســازي ها باعث مي شد 
بقيه اعضاي شــورا به مرورزمان منفعل شــده و از 
فعاليت دلسرد شوند. نهايتاً هم که مشاهده کرديم 
آن درگيري ها به انحال شــوراي شــهر انجاميد. 
به عبارت ديگر شوراي شهر اول از سه مشکل رنج 
مي برد. اولي که مشــکل مشترک در تمام شوراها 
در کشــور بود؛ يعني نواقص قانوني و ابهامات در 
وظايــف و اختيارات؛ دوم آشــفتگي هاي موجود 
در شــهرداري تهــران و فقدان مديريــت به دليل 
دســتگيري مديران ارشــد شــهرداري؛ ســوم هم 
حضور چهره هاي سياسي کار يا به شدت سياسي و 
جنجالي در شــوراي شهر اول بود که روند کار را 
مختل کرده بودند. اين چهره ها به قدري فضاسازي 
مي کردند که کل شوراي شهر را متأثر از اعمالشان 

مي کردند.

به نظر مي رسد که بهره برداري سياسي  ■
در شوراي اول، به بهره برداري اقتصادي 
در شــوراهاي بعدي تبديل شــد. حتي 
گفت وگوهاي  در  حکيمي پــور  آقــاي 
قبلي بيان مي کرد که مناســبات اقتصادي 
خارج از شــورا روي فضاي شوراي شهر 
بســيار تأثيرگذار است. آيا شما هم چنين 

عقيده اي داريد؟

 من شهرداري را از مدير قبلي 
تحويل نگرفتم؛ زيرا مدير قبلي 

را مي بايست در زندان اوين 
به مالقاتش مي رفتم و از او 

اطالعات مي گرفتم
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ما در نشريه چشم انداز ايران، از شماره  ■
گذشته روي موضوع شوراها کار مي کنيم. 
مي خواهيم ببينيم که ايده شــوراها چقدر 
به ثمر نشســته اســت؟ چقدر مثبت بوده؟ 
چه آســيب هايي داشته اســت؟ به دنبال 
راهکارهايــي براي بهبود عملکرد شــورا 
هستيم. شــما به طورکلي تجربه شوراها را 

چطور مي بينيد؟
همه مي دانيم که تجربه شــوراها در جمهوري  □

اســامي تجربه نوپايي است؛ امســال، شوراها 16 
ساله شدند. بعد از پيروزي انقاب، همواره مجلس 
داشتيم؛ اما به رغم اينکه هفت تا هشت اصل قانون 
اساســي به طور مســتقيم به شــوراها پرداخته اند و 
در اصول بيشتري به شــوراهاي کان و باالدستي 
اشــاره شــده، اما اين اصول تا زمان آقاي خاتمي 
معطل مانده بودند و در حقيقت شورا مولود دوره 
اصاحات اســت. بااين وجود دوره 15 و 16 ساله 
زمان کوتاهي هم نيســت و مي شود آن را ارزيابي 
کرد؛ اما نسبت به ساير نهادهاي جمهوري اسامي 
که معموالً پا به پاي نظام شکل گرفتند، شورا با دو 

دهه تأخير کار خود را آغاز کرد.
به نظــرم اولين نکته در آسيب شناســي شــوراها، 
فراينــد نظــام انتخاباتي شوراســت؛ يعنــي ما بايد 
متناظــر با مســئوليت هايي که بــه پارلمان محله اي 
مي دهيــم، قوانيــن انتخاباتي را بازنگــري کنيم و 
در حقيقــت ســعي کنيــم شــهروندان را ازلحاظ 
فرهنگ سازي بلندمدت متقاعد و مجاب کنيم که 
نوع انتخابشان در شــوراها بايد با مجلس متفاوت 
باشد. شورا به دليل حوزه کار و نظارتش يک نهاد 
اجتماعي و شــهري اســت. گاهي مي بينيم افرادي 
بــه شــورا ورود مي کنند که بعدهــا نمي توانند در 
اين مســئوليت به شهر و شورا کمک کنند. گاهي 
برخي از مردم انتقاد مي کنند که وجود فان افراد 
در شــوراي شــهر چه کمکي مي تواند بکند؟ اين 
نکته اول است که پيش از تشکيل شورا بايد به آن 
پرداخت. حداقل هايي تعيين کرد و با کار فرهنگي 
و رســانه اي مردم را نســبت به انتخابات شــورا و 

انتخاب درست نامزدها حساس کرد.
نکته دوم اينکه متأســفانه مردم شــوراها را جدي 
نگرفته اند. شــما ميزان آرا را ببينيد، حتي در همين 
دوره که انتخابات شــوراها هم زمان بــا انتخابات 
رياســت جمهوري برگزار شد؛ فردي که احساس 
تکليف کــرده که در انتخابات شــرکت کند، در 
در  امــا،  داده  رأي  رياســت جمهوري  انتخابــات 

شوراي شهر رأي سفيد داده و نيازي به انتخاب در 
شوراها نديده است.

فکر نمي کنيــد اين موضوع به عملکرد  ■
اعضاي شورا ارتباط پيدا مي کند؟

اين موضوع بــه اين برمي گردد کــه يا جايگاه  □
شورا براي مردم خوب تبيين نشده است يا عملکرد 
بد اعضاي شورا، مردم را بي تفاوت کرده است؛ اما 
راهش اين نيست که با صندوق رأي قهر کنيم، راه 
درست اين اســت که افراد خوب را انتخاب کنيم. 
افرادي که ايرادات افراد سابق را نداشته باشند؛ زيرا 
قهر با صندوق رأي هيچ گاه کارســاز نبوده است و 

فقط به از بين بردن فرصت ها مي انجامد.
نکته جديدي که اين دوره اتفاق افتاده است و خوب 
اســت از منظر آسيب شناســي روي آن کار شود و 
واقعاً بــراي دوره آينده در مورد آن چاره انديشــي 
شــود، اين بوده که انتخابات شــورا کامًا در سايه 
انتخابات رياست جمهوري قرار گرفته بود. به نظرم 
بازنده اصلي در برگزاري هم زمان انتخابات شوراها 
و رياســت جمهوري، شــوراها بودند. حساسيت و 
جايگاه شوراها فراموش شد. براي مثال تعداد افراد 
اصاح طلبي که در شــهر تهران بــه آقاي روحاني 
رأي داده بودنــد، اگــر يک چهــارم آراي آن ها به 
سمت وســوي افــرادي مي رفــت که حامــي آقاي 
روحاني بودند، اآلن ترکيب 31 نفره اعضاي شوراي 

شهر تهران از آن اصاح طلبان بود.

اين موضوع فقــط مختص مردم نبود.  ■
در زمان انتخابات رياســت جمهوري حتي 
سياســيون هم رغبتي به انتخابات شوراها 

نداشتند.
بلــه آن ها هــم اصًا رغبتــي نداشــتند. بنده در  □

آن زمــان مســئوليت يافتم تــا با نماينــدگان ادوار 
اصاح طلب ارتباطي داشــته باشم. جز يکي دو نفر 
هيچ کدام از نمايندگان اصاح طلب به بحث شــورا 
ورود پيــدا نکردند و جالب اســت حتــي برخي از 
دوســتان ما پنج يا شــش ماه بعد فهميدند که امثال 
من در شوراي شهر رأي آورده ايم. رأي که ندادند 

هيچ، حتي نمي دانستند چه کساني رأي آورده اند.
يک بخش هم به عملکرد شــوراها برمي گردد که 
بايد متناسب با انتظارات مردم کار کنند و مشکات 
را حل کنند. ممکن اســت شهروند تهراني از خود 
بپرسد بودونبود شــوراها چه فرقي دارد؟ شورا چه 
سودي به حال تهران داشــته است؟ در نتيجه ايجاد 

انفعال و دلسردي  مي کنند.
شما هم زمان نبودن انتخابات را به عنوان  ■

راهکار معرفي مي کنيد؟
اآلن در حقيقت اســتدالل بخش سياسي کشور  □

اين است که برگزاري انتخابات مکرر در جمهوري 
اســامي مــردم را دلزده و خســته کرده اســت و 
هزينه هاي اضافي نيز در بر داشته است. به همين دليل 
به اين نتيجه رســيدند که انتخابات هم زمان باشــد. 

لزوم نظارت بر دارايي هاي اعضاي شوراي شهر

گفت وگو با ولي اهلل شجاع پوريان
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انتخابات در کشــور ما چهارساله است. بنده زماني 
که در مجلس بودم، مي ديدم که ســال اول افراد به 
آشــنايي و يادگيري مي گذرد، سال چهارم هم فرد 
خود را براي انتخابات دوره بعد آماده مي کند؛ يعني 
شايد استفاده مفيد از هر دوره نمايندگي دو سال يا 
کمي بيشــتر باشد. در شورا هم همين طور است؛ اما 
در ســاير مناطق دنيا، اين مدت زمان افزون بر چهار 
، پنج و يا شــش ســال اســت. مي توان اين مدت را 
بيشــتر کرد يا اينکه انتخابات شــوراها ملي برگزار 
نشود و متناســب با شهرها برگزار شــود. انتخابات 
در کانشــهري ماننــد تهران با انتخابات روســتاي 
200 نفري متفاوت است؛ مانند انتخابات شوراياري 
که فقط در تهران برگزار شــده و متمرکز در تهران 
بوده اســت. يا اينکه انتخابات شوراي شهر تهران را 
جداگانه، در يک زمان خــاص و فقط براي تهران 
انجام داد. مي تــوان مدل هاي متفاوتــي را ارزيابي 
کرد و خروجي اش اين باشد که مردم اقبال بيشتري 
نشان دهند، حس مسئوليت نسبت به بحث انتخابات 
پيدا کنند و مهمتر از همه اينکه منتخبين شان افرادي 
باشند که مسائل و مشکات شــهر تهران را درک 

کنند و بتوانند براي حل آنها تدبير کنند.
انتخابات شوراياري ها را چطور ديديد؟  ■

به نظر مي رســد اين بار نسبت به دوره هاي 
پيش رونق بيشتري داشت.

بله. انتخابات شوراياري ها در ادوار گذشته کامًا  □
در غربت برگزار مي شــد و مردم مطلع نمي شدند و 
ســاکنان محله ها هم چندان نمي دانســتند؛ اما دوره 
چهارم شــوراي شهر و شــايد بتوان گفت اعضاي 
اصاح طلــب آن، تــاش کردند مــردم را اندکي 
نسبت به مسئله حســاس کنند. فضاي انتخابات هم 
رقابتي شد. به همين دليل طبق آمار، ميزان مشارکت 

مردم در اين دوره 27 تا 30 درصد بيشتر بود.
نمايندگان اصالح طلب شورا هم فعاليت  ■

زيادي کردند.
کار خوبي کــه نمايندگان اصاح طلب شــورا  □

کردند اين بود که ســعي کردند از مهندسي شــدن 
انتخابات شــوراياري ها جلوگيري کنند. در مقطعي 
متوجه شــديم که قرار است انتخابات شوراياري ها 
توســط برخي از نماينــدگان فعلي تهــران برگزار 
شــود. اين بود کــه اعضاي اصاح طلب شــوراي 
شــهر ايســتادگي کردند که انتخابات شوراياري ها 
بايد مدني، شــفاف و حتماً با نظارت شــوراي شهر 
باشــد. سمت وســوي انتخابات به اين ســو بود که 
حتي نظارتــش هم از شــورا گرفته شــود. چراکه 
متأسفانه فرمانداري، استانداري و وزارت کشور در 
برگزاري انتخابات شوراياري اقبالي نشان نمي دهند. 
جرياني شکل گرفته بود که شهرداري تهران مجري 
برگزاري انتخابات باشــد و نظارتش هم به دســت 
مجمع نمايندگان تهران باشد. ما اصاح طلبان شورا 
مانع شــديم و تاريخي را که رســماً براي انتخابات 
شوراياري اعام شده بود جابه جا کرديم و فرصتي 
فراهم شد تا ايرادات و اشکاالت پيش آمده برطرف 
شــود. آقاي طايي به عنوان رئيس ستاد هماهنگي 
شــورا، مجري بود و نظــارت بر انتخابات داشــت 
به دســت آقاي طــا، نماينده تهــران مي افتاد. کار 
ارزشــمند اصاح طلبان اين بود که تاش کردند از 

مهندسي شــدن انتخابات جلوگيري کنند. در شورا 
هيئــت نظارت يازده نفره اي تعيين شــد که مهندس 
ســاالري هم به عنوان رئيس هيئت انتخاب شدند و 

نظارت به دست شورا افتاد.
اتفــاق خوب ديگــر اين بــود که تــاش کرديم 
هيــچ فــردي بــدون دليــل رد صاحيت نشــود. 
مثــًا در اعام صاحيت هــا اول 500 يــا 600 نفر 
ريــزش وجود داشــت. افرادي بــه داليل مختلف 
رد صاحيــت مي شــدند امــا درنهايــت غالب آن 
مجموعه صاحيت هايشــان اصاح شد. گفتيم که 
بايــد مر قانون حاکم باشــد و نهادهايي که از آن ها 
استعام گرفته مي شود مرجع باشند نه اعمال نظرهاي 
شــخصي و ســليقه اي؛ البته ما اين موضوع را خيلي 
رســانه اي و اطاع رســاني نکرديم؛ اما در کل کار 

قابل دفاعي انجام شد.
انتخابات شوراياري  ■ براي  اصالح طلبان 

يک ليست دادند؛ اما باتأخير و اطالع رساني 
هم محدود بود.

يک بخش آن واقعــاً انتخابي بود. خيلي تاش  □
کرديــم کــه ايــن موضــوع را ثابت کنيــم که در 
انتخابات شــوراياري ها نيستيم.  پي سياســي کردن 
شــوراياري ها بايد يک بســتر اجتماعي سالم براي 
همه گروه هاي شــرکت کننده باشد. به همين دليل 
احساس کرديم اگر ليست منسجمي بدهيم که روي 
آن تبليغ شــود، شايد به صاح نباشد،ولي بخشي از 
جناح اصاح طلب مانند خانــه کارگر و فرهنگيان 
خودشــان در قالب  تشــکل هايي تاش هايي انجام 
دادند که خوب هم بوده. ارزيابي ما اين اســت که 
باالي 60 درصد افرادي که در شوراياري ها هستند، 
مجموعه هايي هستند که با ما همسويي دارند. اگرچه 

گرايش افراد در شوراياري ها مهم نيست.
عده اي را پــس از انتخاب شــدن رد  ■

صالحيت کردند. چــه برنامه اي براي آن 
داريد؟

بله. براي اين موضوع هــم همان هيئت نظارتي  □
که اشاره کردم جلسات متعددي برگزار کردند که 
اغلب آن موارد هم رفع ورجوع شــد. تعداد بســيار 
معدودي باقي مانده اند که مشکلشان قابل حل است. 
حال کــه انتخابات شــوراياري ها برگزار شــد، در 
تشکيل شوراياري هاي محات يک نگراني داريم و 
اينکه در کنار افراد منتخب مردم، با نام هاي مختلف، 
افراد انتصابي گذاشته شوند. اين موضوعي است که 
دارد به طور مســتمر پيگيري مي شود. اينکه بگويند 
يک نفر به عنوان نماينــده مداحان منطقه، يک نفر 
به عنوان نماينده مســاجد منطقه، يــک نفر به عنوان 
نماينده هيئت هاي مذهبي يا پايگاه بسيج و در کنار 
هفت نفر منتخب، افراد انتصابي هم گذاشته شوند، 
کار درستي نيســت. قرار است به مناطق و محات 
اعام شــود که در کنار افراد منتخب اين افراد هم 

باشــند. بحث ما اين اســت که اگر اين آيين نامه و 
دســتورالعمل هست، بايد در شــوراي شهر به رأي 
گذاشته شود. اين نگراني ماست که با افراد انتصابي، 
ترکيب افراد انتخابي را به هم بريزند. به همان اندازه 
نفرات اصلي منتخب شوراياري ها، افراد انتصابي با 

اسامي مختلف وارد شوند.
واقعيت اين اســت که شــوراياري ها ظرفيت هاي 
بزرگــي دارنــد. اوالً، که نقطه تمــاس محات با 
مردم از يک ســو و نقطه تماس محات با مديران 
شــهري و همچنين ارتباط بين مــردم و محات با 
شوراي شهر از سوي ديگر هستند. در جمع آوري 
اولويت هــاي  و  نيازهــا  اطاعــات کارشناســي، 
فرهنگــي، اقتصــادي و اجتماعي بــه دليل حضور 
مستقيمشان در منطقه مي توانند نقش آفريني کنند. 
تهران بسيار بزرگ است و اگر عضو شوراي شهر 
بخواهد وقت بگذارد نمي تواند به همه مشــکات 
رســيدگي کند؛ لذا وجود شــوراياري ها به عنوان 
ابزار کمکي بســيار مهم است. وراي اين مي تواند 
محل کشف اســتعدادهاي قوي هم باشد. مديران 
قابل در مديريت امور شهري در آنجا کشف شوند 
و افرادي با ظرفيت در ادوار آينده در موقعيت هاي 
باالتر قرار گيرند. مهمتر از همه اينکه مي توانند در 
انتخاب افــراد اصلح و به ويــژه در معرفي اعضاي 
فعلي شــورا به مــردم کمک کنند. آيا بر اســاس 
ســامت، درستي و توانشــان کار کرده اند يا خير. 

از اين موقعيت به نفع مردم بهره برده اند يا خير؟
چقــدر بــا منطقه اي شــدن انتخابات  ■

موافقيد؟ اگر افراد کارشــناس تري بيايند 
کمکي مي کند ؟

در خصوص تهران واقعيت اين است که به دليل  □
حجم جغرافيايي بزرگي که دارد، مدل هاي مختلفي 
ارائه مي شود. حتي در بحث مديريت شهري و فراتر 
از بحث مديران شــهرداري، مثًا فرمانداري بحث 
است که تهران به چند فرمانداري تقسيم شود. اگر 
بخواهد يک نگاه دقيق کارشناسي و درست تري به 
تهران داشــت، به نظرم بايد تهران را پهنه پهنه کرد. 
البته براي اين کار حتماً بايد با کارشناسان مشورت 
کرد و کنفرانس و ســمينارهاي علمي برگزار کرد 
و مشــاوران داخلي و خارجي نظر دهند. همه اين ها 
بايد نســبت به شرايط فعلي که شرايط خوبي نيست 

بررسي شود و يک راه حل اساسي يافت.
وظيفه اصلي شوراها نظارت است. اين  ■

نظارت چگونه اعمال مي شود؟
شوراي شــهر مي تواند در تمامي مراحل اجراي  □

طرح هاي شهري نظارت کند. طرح هاي کانشهري 
در زمان تصويب بودجه ساالنه، داراي رديف بودجه 
بوده و ميزان بودجه آن ها و مجري آن در ســاختار 
شــهرداري )کدام معاونت يا ســازمان يا شــرکت( 
مشــخص مي شــود. در اين زمينه کميســيون هاي 
تخصصي شــوراي شــهر مي توانند نظارت کنند و 
حتي در اجراي طرح نظرات کارشناسي ارائه دهند. 
تا اينجا يک توضيح اداري رســمي ارائه کردم؛ اما 
اين فرايند به اين ســادگي هم نيســت. جناح بندي 
داخلي شورا، گاهي نظارت شورا را مختل مي کند. 
متأسفانه خارج از تمام دلسوزي هاي اعضاي شوراي 

تالش کرديم هيچ فردي بدون 
دليل رد صالحيت نشود. مثاًل در 

اعالم صالحيت ها اول 500 يا 600 
نفر ريزش وجود داشت
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شهر و شــهرداري با يکديگر، گاهي اعضاي شورا 
فارغ از منافع شهر، شــورا را به آوردگاه طرفداران 
شــهردار و مخالفان شــهردار تقســيم مي کنند. اين 
آســيبي جدي اســت که درنهايت ضرر آن به شهر 
مي رســد. در اين موارد بحث بر ســر منافع شــهر و 
شهروندان اســت. موارد بســيار بوده که شهردار با 
اصرار بر اجراي پروژه اي به شــورا آمده و با تعامل 
مناســب اعضاي شــورا در موضوع، بازنگري هاي 

جدي پديد آمده است.
در اين شرايط، اصاح طلبان منتقد شهرداري هستند 
و محافظه کاران طرفدار شــهردار. حرف من عضو 
با مديريت شــهري هميشه مشــخص و معين است. 
شــهرداري نيازمنــد انضباط مالي بيشــتري اســت. 
چنــدي پيش هــم در نطق پيش از دســتور به نحوه 
اجراي آن اشاره کردم. همکاري همه اعضاي شورا 
و شــهرداري تهران يک تاکتيک نيست، بلکه يک 
هدف استراتژيک است. شــهر متعلق به همه است 
نــه يک گــروه. اگــر آن را با برنامه شــکل دهيم، 
شــهري منظم و برنامه دار و امن خواهيم داشت؛ اما 
اگر بخواهيم طــرح تفصيلي و جامــع را هرجا که 
بــا منويات مــا نمي خواند بي ســروصدا دور بزنيم، 
به تهران 1404 نمي رســيم. به تهراني مي رســيم که 
حسرت آيندگان براي يک زندگي سالم شهري را 

به دنبال خواهد داشت.
به نظر شما ضعف نظارت اعضاي شورا بر  ■

شهرداري به علت نقص در قانون است و يا 
به علت نحوه انجام وظيفه افراد شوراست؟

در هر دو بخش اســت. يکــي اينکه براي نمونه  □
قوانينــي کــه وظايــف شــوراها را تعريــف کرده 
اختيار انتخاب شهردار را به شــورا داده، ولي براي 
استيضاح شهردار بايد دوسوم آرا وجود داشته باشد. 
درصورتي که در مجلس براي استيضاح يک وزير 
از ميان 290 نماينده اين درصد خيلي کمتر اســت. 
دوم در کانشهر تهران، شهردار، مديران خود را در 
قالب انتخاب شــهرداران مناطق 22گانه بدون اخذ 
مجوز از شورا انتخاب مي کند، اگر قانون قوي باشد 
به همان شــکل که رئيس جمهور براي وزرايش از 
مجلس بايد رأي اعتماد بگيرد، شــهردارها نيز براي 
انتخاب شــهرداران مناطق بايد رأي اعتماد شورا را 
داشــته باشــند. اآلن ما نه علت جابجايي شهرداران 
مناطق را مي دانيم و نه دليل انتصاب آنان را. شــورا 

فقــط در حد انتخاب شــهردار اختيــار دارد، براي 
عزل هم فرايند مشــکلي وجود دارد. اختياراتي که 
قانون گذار پيش بيني کرده اســت، شــفاف و قوي 
نيست و کلي اســت. گاهي اعضاي شورا نکاتي را 
در قالب تذکر به شــهردار مي دهند؛ اما اگر او عمل 
نکند چه اتفاقي مي افتد؟ مانند مجلس که تحقيق و 
تفحــص مي کند و نتيجه تحقيق و تفحص را به قوه 
قضائيه مي دهد، اما اگر شورا اشکاالتي به کارکرد 
شهردار داشــته باشد، آيا جايي هســت که بتوانيم 
گزارشي را تسليم مراجع قضايي کنيم و آن ها چون 
عضو شــوراي شــهر گزارش را تسليم کرده است، 
ازنظــر قانوني مکلف باشــند که رســيدگي کنند؟ 
قانون گذار در اينجا ساکت است. يکي از مشکات 
شورا اين است که ســه مرجع برايش قانون گذاري 
مي کنند. مجلس شــوراي اسامي، شــوراي عالي 
اســتان ها و هيئت وزيران. به هميــن خاطر تداخل و 
مــوازي کاري پيش مي آيد. من االن در کميســيون 
نظارت و حقوقي هستم، واقعاً سردرگمي در قوانين 
متعــدد وجود دارد و البته بــه دنبال اصاح و تنقيح 

آنها هستيم.
براي رفع اين موضوع چه کار کرده ايد؟ ■
در شوراي چهارم اين کار شروع شده است که  □

مجموعه اي براي تنقيح قوانين راه اندازي کنيم. کل 
قوانيــن پيش از انقاب که به آن انجمن هاي شــهر 
مي گفتنــد و قوانيــن بعد از انقــاب را جمع آوري 
کنيم. تيمــي تخصصي هم به اســم کميتــه تنقيح 
به عنوان زيرمجموعه کميســيون نظارت و حقوقي 
شکل گرفته که بنده مسئول اين کميته هستم. براي 
مثــال قانون در اين موضوع کــه خزانه دار را رئيس 
شــورا انتخاب کند يا اعضا، گنگ اســت و اسباب 

اختاف مي شود.
بخــش دوم اينکه خــود اعضا هم دغدغه هايشــان 
مشترک نيست يا در حقيقت نگاهشان به اين جايگاه 
متفــاوت اســت. در افواه مردم نســبت بــه اعضاي 
شــوراي شــهر حرف هاي جدي وجود دارد. روي 
سامت مالي آنان و مسائل ديگر. نهادهاي نظارتي 
و امنيتي هم سابقه افراد را دارند، ما بايد مجموعه اي 
داشــته باشيم که به شــکل دائمي عملکرد اعضاي 
شوراي شهر خصوصاً در کانشهرها را رصد کند. 
در هميــن دوره به صــورت رســمي در نطق خودم 
اعام کردم. همان گونــه که رهبر، رئيس جمهور و 

وزرا، همگي بايد پيش و پس از سمتشــان ليســت 
امــوال و دارايي هايشــان را اعــام کننــد، مي بايد 
اعضاي شــوراي شهر هم ليســت اموالشان را اعام 
کنند. اشکاالت مختلفي وجود دارد که ماحصلش 
اين اســت که خروجي اش، خروجــي قابل قبولي 
نيست. خودماني بگويم در مسجدي براي اداي نماز 
رفته بودم، آقايي اســم يکــي از همکارانمان را برد 
و گفت درســت است ايشان براي انجام کاري مبلغ 
کاني دريافت کرد، جواب درســتي نداشتم که به 

او بدهم.
يک بخش صحبت اولمان که گفتيم چرا  ■

مردم به انتخابات رغبت نشــان نمي دهند، 
همين اســت. بايد اقدام عاجلي بشــود. 
افرادي که اين رقم هــاي عجيب درباره 
ثروتشان گفته مي شود معرفي شوند. افرادي 
در شــورا هستند که هيچ حرفي نمي زنند. 
برحسب رفع تکليف تذکري مي دهند. اگر 
اهميت و روند شورا نبود برخي مي گفتند 
تعطيلش کنيــد. مــردم مي گويند فالني 
درواقع رفته است کار ما را راه بيندازد اما 
نشسته است و کاري نمي کند. هيچ راه حلي 

به نظرتان نمي رسد؟
راه حلــش اين اســت که نهادهــاي قانوني ما به  □

اين موارد رســيدگي کنند و با آن ها برخورد کنند. 
سازمان بازرسي و وزارت اطاعات مي توانند ورود 
کنند. به نظرم در اين بخش بايد اراده  مبارزه با فساد 
مالي وجود داشته باشــد. علي رغم تأکيد رهبري و 
وجــود ســتادهاي عريض و طويل بحــث مبارزه با 
مفاسد اقتصادي در کشــور ما جواب نداده چراکه 
اراده اي وجــود نداشــته. حتي کشــورهاي الئيک 
در ايــن زمينه از مــا عملکرد بهتــري دارند. ما که 
مي گوييم مال حرام يک لقمه اش آتش جهنم است، 
ارقام اختاسمان سر به فلک مي کشد. بحث مبارزه 
با مفاســد اقتصادي رنگ و لعاب سياســي گرفته و 
دســتخوش برخوردهاي گزينشي شــده است. بايد 
در بحث مبارزه با فســاد، بي محابــا و بدون دخالت 

گرايش سياسي افراد برخورد جدي شود.
براي  ■ برنامه تان  از بحث شــورا  خارج 

حزب تازه تأسيستان چيست؟ انگيزه تان چه 
بوده است؟

بعــد از انتخابات بخشــي از جامعه اصاح طلبي  □
دچار آسيب هاي جدي شــد، به ويژه نسل جوان و 
دانشجويي. شايد تشــکل هاي کنوني اصاح طلبان 
هم نمي توانســتند به نحوي افراد را جذب کنند، لذا 
نياز به تشــکلي بود که با نگاه علمي، کارشناســي، 
به روز، جامع و جدي تر مســائل سياســي اجتماعي 
امــروز ما را تعقيب کند. اســتقبال گســترده اي هم 
از حزب شــد، چراکه مي داننــد مجموعه اي جدي 
است. اينکه مخالفان ما تاش کردند که اين حزب 
پا نگيرد و به تأخير بيفتد، شــايد يک دليلش همين 
اســت. برنامه ما اين اســت که در طي مدت قانوني 
شش ماه مجمع عمومي را برگزار کنيم و تشکيات 
و ســاختار قانوني آن را شــکل دهيم و بعد کنگره 

سراسري حزب را برگزار کنيم.■



در پي تفاهم لوزان در يکي از روزنامه ها آمد که »اسب زين شده 
را داديم و افسار پاره را گرفتيم.«

آقاي ســعيد لياز در گفت وگو با ســايت خبري - تحليلي نداي ايرانيان گفت 
درواقع اســب زين کرده را داديم، ولي اســب زين کرده چه بود؟ »قطعنامه هاي 
شــماره 1737 و 1747 و 1803 شــوراي امنيت و تحريــم بانک مرکزي و قطع 
خدمات ســوئيفت و تحريم خريد نفت ايــران« پرونده مــا در آژانس نه تنها به 
شــوراي امنيت، بلکه در فصل هفتم آن رفت. آنکه امــکان جنگ قانوني عليه 
ايران را به 1+5 و طبعاً متحدان آنها مي داد. آقاي لياز مي افزايد: »اسب زين شده 
دالر چنــد نرخي بود کــه دولت هر دالر 1000 تومــان تحويل گرفت و 4000 

تومان تحويل داد« به هرحال از درون چاهي مي خواهيم دربياييم.
متن کامل اين مصاحبه در سايت خبري تحليلي نداي ايرانيان در دسترس است.

***
توسعه متوازن نياز به عزم ملي دارد

)شهروند، 93/12/6(
دکتــر پيــران: توســعه پايدار ســه محــور اساســي دارد: »نخســت ماحظات 
زيســت محيطي، دوم توســعه همگون اجتماعي، اقتصادي، سياســي، فرهنگي،  
فضايي، انساني، سرمايه اجتماعي، سرمايه فکري، انساني،  فرهنگي، مالي و بومي 
و ســوم فقرزدايي و عدالت اجتماعي« او ادامه داد: »الگوي توســعه بايد فقرزدا 
باشــد و از طرف ديگر بايد توجه داشته باشيم که توسعه فقط اقتصادي نيست و 

بايد براي رسيدن به آن اجتماع و فرهنگ هم تغيير کند«.
... پيران در ادامه به يکي از مشــکاتي که در هشــت سال دولت نهم و دهم در 
ايران اتفاق افتاده بي سابقه بود. يکي از مثال هايش ساخت مسکن مهر براي مردم 
بود. »چند روز پيش با آقاي آخوندي وزير راه و شهرســازي جلسه اي داشتيم و 
او مي گفت 240 هزار واحد مسکن مهر در اطراف تهران ساخته شده در جاهايي 
که براي آبرســاني به 20 خانوار هم مشــکل وجود دارد. من همان اول که ايده 
ساخت مسکن مهر انجام شد گفتم اين خيانتي است که تاريخ از آن ياد خواهد 

کرد.«
***

هاشمي: در همين اتاق گفتم اصل انحراف خود احمدي نژاد است
)همدلي، 93/12/6(

آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در ديدار با تشکل هاي دانشجويي پنج استان دانشگاه 
آزاد اسامي به بيان ناگفته هايي از انتقادات خود در جلسه هيئت رئيسه خبرگان 
رهبري در زمان دولت گذشته پرداخت. به نوشته سايت رئيس مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، هاشمي در حاشيه اين ديدار اتاقي را در انتهاي سالن به ميهمانان 
نشــان داد و گفت: همين جا بــه آقايان گفتم که چرا تمــام کارهاي اين دولت 
)احمدي نژاد( را تأييد مي کنيد؟ فردا جواب مردم و خدا را چه مي دهيد؟ بعد هم 
به آقايي که در خبرگان بود گفتم حاال که رسوا شده، مي گويي فان کس باعث 
انحرافش شده، اصل انحراف خود اوست. اگر اشتباه کردي صادقانه به مردم بگو 
اشتباه کردم. نه اينکه پشت فان کس قايم شويد و بگوييد انحراف کار او بوده. 
مردم اين حرف ها را باور نمي کنند. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: 
همه مي خواستند که خط اعتدال پيروز نشود که شد. حاال همه جمع شده اند  که 

انتقام رأي مردم را از دولت منتخب آنها بگيرند.
***

استقبال گرم مراجع عظام و تقليد از روحاني در قم
)جمهوري اسالمي، 93/12/10(

رسانه هاي منتســب به جناح موســوم به اصولگرا از برجسته کردن خبر حمايت 
مراجع عظام تقليد از دولت يازدهم در ســفر هفته گذشته رئيس جمهور به قم و 
ديدار صميمانه با علما و مراجع تقليد نشان دهنده تفاوت اساسي ميان اين دولت 
بــا دولت هاي نهم و دهم در نوع تعادل با روحانيان و مراجع عظام تقليد اســت. 
مراجع تقليد و علمــاي قم به دليل رفتارها و عملکردهاي رئيس دولت هاي نهم 
و دهم حاضر نبودند او را به حضور بپذيرند. اســتقبال گرم مراجع عظام تقليد از 
رئيس جمهور روحاني، فصل جديدي از روابط دولت جمهوري اسامي ايران با 

روحانيت به ويژه در سطح مراجع تقليد را گشوده است.
***

جليلي دو بار از رهبري تذکر گرفت
)آرمان، 93/12/10(

صادق خرازي: »در اجاس استانبول که آقايان تصميم گرفتند تمام سوخت 20 
درصدي ايران را بدهند و آن را به ميله ســوختي تبديل کنند مقام معظم رهبري 
مخالفت کردند و آن موضوع منتفي شد. حتي ماقاتي که آقاي جليلي با آقاي 
برنز انجام دادند و طرفين يک ساعت و نيم با يکديگر مذاکره کردند هم مورد 
ديگري بود که رهبري انقاب به آقاي جليلي تذکر دادند که شما اجازه نداشتيد 
به صورت دوجانبه با امريکايي ها مذاکره کنيد. در ادامه خرازي اشــاره کرد که 
جليلي در مذاکرات ديپلماتيک اثرگذار نبوده و کارش اباغ بيانيه بود او انعطاف 

نداشت و طرف مقابل را کسل مي کرد.«
***

دانش و فهم مردم از شرايط باال رفته
)شرق، 93/12/13(

در خارج از چارچوب هاي قانوني امروزه ديگر برخورد با يک مشــکل سياسي 
يا حتي يک ناهنجاري از طريق قهرکردن، اسم کسي را نياوردن و عکس کسي 
را منتشــر نکردن حل نمي شود، زيرا هم سطح دانش و فهم مردم ما از شرايط و 
اوضاع واحوال باال رفته و هم شــايد برخي از اين شيوه ها برازنده نظام جمهوري 

اسامي ايران نباشد.
***

توطئه جنگ ايران و ترکيه چقدر جدي است؟
برگردان: ديپلماسي ايراني، 93/12/16

مرســي عطااهلل، در االهرام مي نويسد: براي اينکه بتوانم ديدگاه شخصي خود را 
درباره نقش جورج بوش پسر، رئيس جمهوري سابق امريکا در ايجاد فرقه بندي 
و جنگ در خاورميانه ثابت کنم به اظهارات وي بعد از پايان نخســتين نشســت 
شــوراي امنيت ملي امريکا بر سر چگونگي تعامل با حمات 11 سپتامبر 2001 
اشــاره مي کنم که گفت: »طرح اصلي ما اين اســت که آنها را به سمتي هدايت 
کنيم که خودشــان با خودشان بجنگند.« اين اظهارنظر موجي از خشم را در آن 
موقع ايجاد کرد. در آن موقع بسياري از کساني که در داخل امريکا صاحب نظر 
هســتند مي گفتند اين اظهارات از روي جهل و کم تجربگي رئيس جمهور بوش 
ايراد شــده اســت و به دنبال آن ديديم که ديگر اين اظهارنظر »تکان دهنده« از 

سوي خبرگزاري ها و راديوهاي امريکايي تکرار نشد...
»عقاي دوســت و دشمن کنار هم بنشينند و عقل هايشان را روي هم بگذارند تا 

توطئه دشمنان اسام خنثي شود!«
***

توطئه اي بين المللي به پيدايش داعش در خاورميانه کمک کرده 
است

)جمهوري اسالمي، 93/12/17(
شيخ االزهر: گروه هاي تندرو ازجمله داعش از نظر فکري و ديني دچار انحراف 
شــده اند و تــاش مي کنند تا افکار خــود را ميان جوانــان رواج دهند تا نيروي 
کشــورها را از بين ببرنــد. وي تصريح کرد: اين گروه هــاي تندرو نماينده دين 
اســام نيستند و فلسفه اصيلي در اختيار ندارند که رفتار و برخورد خود را با آن 

توجيه کنند.
***

ساختار سازمان جاسوسي امريکا تغيير مي کند
)جمهوري اسالمي، 93/12/17(

به گزارش بي بي ســي خبرنگاران مي گويند ايــن نگراني وجود دارد که تمرکز 
ســازمان ســيا بر شکار تروريســت ها و کشــتن آ نها پس از حوادث 11 سپتامبر 
ظرفيت هاي اين ســازمان را در زمينه جاسوسي و تحليل اطاعات فرسوده کرده 

باشد.
... قرار اســت به عنوان مهم ترين بخش از اين تغيير ســاختار سازماني، فاصله بين 
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تحليلگران و مجريان عملياتي در اين سازمان از بين برود.
***

غرضي: وزير کشور شجاعت به خرج داد
)ايران، 93/12/18(

ســيدمحمد غرضي بــه روزنامه »ابتــکار« گفت: »رحماني فضلي وزير کشــور 
جســارت و شجاعت زيادي براي گفتن حرف هايي به خرج داد که در زير اليه 
اين رقابت ها پنهان است. شخصاً سند يا مدرکي ندارم و نديده ام، اما من هم مانند 
بسياري، از هزينه هاي چهار ميليارد توماني تا 400 ميليارد توماني هم شنيده ام که 

براي انتخابات خرج شده است.«
***

تحليل فاينشال تايمز از مخالفت تندروها با روحاني
)ايران، 93/12/18(

»درحالي کــه اميدها بــراي به فرجام رســيدن مذاکرات هســته اي افزايش يافته 
اســت، تندروها در ايران سعي بر اين دارند که به رئيس جمهور روحاني به دليل 
نگراني شان از نفع سياســي او از موفقيت گفت وگوهاي هسته اي، ضربه بزنند.« 
... »تندروها اميدوارند که مي توانند با به تحليل بردن برنامه هاي روحاني، حاميان 
او را نااميــد و پايگاه اجتماعي اش را پيش از انتخابات رياســت جمهوري آينده 

تضمين کنند.«
***

سکوت سرپرست وزارت اقتصاد دولت نهم شکست
)ايران، 93/12/23(

سرپرســت وزارت اقتصاد در دولت نهم ضمن اشاره به موضوع خاوري يادآور 
شــد: »اين بنده خدا بازنشســته بود براي برگرداندن حکم بازنشســتگي آن بايد 
هيئت دولت تشکيل مي شد. در دولت توانستند اشتغال به کار خاوري را بگيرند 
و بر ســر کار آمد.« به گزارش انتخاب، حســين صمصامي در نشست تخصصي 
»خطر ورشکستگي نظام بانکي و راهبردهاي رسانه اي افزود: وزير اقتصاد حکم 
خاوري را زد، بانک مرکــزي رزومه بانکي اش را تأييد کرد و رئيس جمهوري 
هم تأييدش کرد، اما وقتي اختاس کرد، فقط به جرم او رســيدگي شــد، پس 
ديگران چه؟ مگر در زيارت عا شــورا نمي خواهيم همه کساني که در يک ظلم 

دخيل بودند، لعنت  مي شوند.«
***

امام جمعه شيراز: اگر باد کاشتيد، توفان درو مي کنيد
)ايران، 93/12/23(

امام جمعه شــيراز گفت: »نشانه هايي از بازگشايي پنجره هاي فتنه در فارس ديده 
مي شــود.« به گزارش ايســنا، آيت اهلل اســداهلل ايماني در خطبه هاي نمازجمعه با 
اشاره به مشکاتي چون بيکاري،  تعطيلي کارخانه ها، خشکسالي، حاشيه نشيني و 
گسترش آن به مرکز شهر گفت: آيا واقعاً  مشکل اين است که هرروز سخنراني 
دعوت مي شــود و به ذکر شوراي تأمين توجه نکنند؟ مگر اين پست چقدر بايد 
بماند؟« وي تأکيد کرد »دانشجويان مسموم شده اند، هيچ نماينده اي بيانيه صادر 
نمي کنــد، اما يک حادثه سياســي اتفاق مي افتد، همه مضطرب شــده و به کار 
مي افتند اگر کسي حريم واليت و خبرگان رهبري را شکست بايد انتظار داشته 
باشيد که ديگران حريم او را نشکنند؟ اگر باد کاشتيد توفان درو مي کنيد؟ چرا 

مسائل را برش مي دهيد و مسائل را بريده از گذشته و آينده بررسي مي کنيد؟«
***

زمين جديد عيدگاه اهل سنت تحويل داده شد
)ايران، 93/12/24(

بعد از گذشت يک بازه زماني و برخي اختاف نظرها، سرانجام در دولت تدبير 
و اميد و با مســاعدت مســئوالن استان و کشــور زمين جديد عيدگاه اهل سنت 

تحويل داده شد.
تقاضــاي واگذاري زمين جهت اقامه نماز اهل ســنت زاهــدان از ابتداي دولت 
هشــتم و به اين دليل که فضاي کنوني عيدگاه پاسخگوي نياز نمازگزاران نبوده 
ارائه شــد و سرانجام زميني به مســاحت 30 هکتار در مسير جاده گوربند جهت 
اقامه نماز عيد اهل ســنت زاهدان تحويل داده شــد. کار تسطيح و آماده سازي 
زمين عيدگاه جهت اقامه نماز عيد قربان آغاز شده و در پي واگذاري اين زمين، 
مولــوي عبدالحميد نماز شــکر را در محل زمين عيدگاه جديــد به جاي آورد. 

)نداي زاهدان(

***
کري از خويشتن داري ايرانيان مي گويد

)ايران، 93/12/24(
کري مي گويد: »تاريخ ايران، شيعيان ايران و جهان عرب و شيعيان عرب پيچيده 
اســت. به خاطر داشته باشيد ايران و عراق هشت تا 10 سال جنگ داشتند. مردم 

)ايران( شيميايي شدند اما ايران با گاز شيميايي پاسخ نداد«.
***

داعش حاصل حمله امريکا به عراق است
)جمهوري اسالمي، 93/12/27(

پايــگاه خبري »وايس«: باراک اوباما با لحني تمســخرآميز گفت: اما اينکه آنها 
مســتقيماً رهبر عالي ايران را خطاب قرار دهند و بحث اساســي آنها اين باشــد 
کــه با رئيس جمهور ما توافق نکنيد، چون شــما نمي توانيد به او اعتماد کنيد که 
پايدار بماند، اتفاقي تقريباً بي سابقه است. اگر نگاهي به تاريخ بيندازيم تا نمونه اي 
براي آن پيدا کنيم، نمي توانيم مورد مشابهي پيدا کنيم... »داعش حاصل مستقيم 
بزرگ تر شدن القاعده در عراق است که به دليل حمله ما به عراق در سال 2003 
)1382 شمســي( رشــد پيدا کرد، اين يکي از نمونه هاي تبعات ناخواسته جنگ 
اســت و به همين خاطر اســت که ما بايد به طورکلي قبل از شــليک کردن ابتدا 

نشانه بگيريم.«
***

نظر علم الهدي درباره برخورد با مطهري
)ايران، 94/1/15(

حجت  االســام علم الهدي پيرامون واقعه شــيراز گفت: افــرادي که با مطهري 
نماينده مجلس برخورد کردند اراذل واوباش نبودند، بلکه همين مردم ارزشمند 
بودند که وظيفه خود ديدند با يک عنصر غيرارزشــي و منحرف برخورد کنند 
و نيروهاي متدين پاي آرمان هاي خود ايستاده  اند. به گزارش انتخاب امام جمعه 
مشهد با اشاره به اينکه »نوع برخورد با مطهري صحيح نبوده« درعين حال گفت: 
نبايد مســئوالن اعم از رئيس جمهوري و غيره عليه ايــن افراد اين چنين واکنش 

نشان دهند، بلکه انتقاد خود را به صورت مطلوب بيان کنند.
***

بزرگ ترين جنايت ها در تاريخ اسالم
)جمهوري اسالمي، 94/1/16(

حســنين هيکل:  جاي بسي تأسف اســت که ما بدون دليل و به نفع امريکايي ها 
روابطمان با ايران را از دســت داديم. امريکايي ها خوب مي دانستند که برخي از 
کشورهاي عربي از انقاب اسامي در ايران دچار سوءتفاهم شده بودند و از آن 
سوءاستفاده کردند. آنها کاري کردند که ما مبارزه با اسرائيل را فراموش کنيم و 
به جاي آن درگير جنگ شيعه و سني شويم... تقسيم جهان عرب به شيعه و سني 

يکي از بزرگ ترين جنايت ها در تاريخ اسام بود.
***

در گفت وگو با فريد مرجايي: چرا گروه هايي از مذاکرات نگرانند؟
)اعتماد، 94/1/17(

ســؤالي که اينجا مطرح مي شود اين است که چرا اين گروه ها نگران هستند؟ به 
اين دليل است که اگر مذاکرات موفق شود، پس از 35 سال از پيروزي انقاب، 
امريکا و غرب، ايران را به رســميت مي شناســند و سياســت تغيير نظام به شکل 
رسمي عوض مي شود. پس مي توان گفت هدف نامه 47 سناتور ايجاد التهاب در 

جامعه امريکا نسبت به مذاکرات بود.
از سوي ديگر، در روند بحران سازي و برهم زدن و التهاب در مذاکرات اقداماتي 
  Nismanديگر هم انجام شد. مثًا چندي پيش در آرژانتين، دادستان اين کشور
ترور شد. من اين مســئله را جزئي از سناريوي امنيتي کردن پرونده ايران توسط 
اسرائيل مي دانم که قصد دارد در روند مذاکرات اخال ايجاد کند. دادستان فوق 
قــرار بود عليه رئيس جمهور آرژانتين شــهادت بدهد؛ ولي يک روز قبل از آن، 
 Antonio Stiuso ترور شــد يا خودکشي کرد. پس ازاين اتفاق گفته شد که
يکي از مقامات ارشــد سازمان اطاعات آرژانتين، رابط ميان اسرائيل و دادستان 
فوق بوده است. از طرف ديگر، Damian Pachter اولين خبرنگاري که خبر 
مرگ يا ترورشدن دادســتان را داد، پس ازآنکه چند روز وانمود مي کرد تحت 
تعقيب افراد ناشناس قرار دارد به اسرائيل فرار کرد. سؤالي که در اين ميان ايجاد 
مي شــود اين است که چرا او فرار کرد و به اسرائيل رفت؟ اين مسائل حاکي از 

91
ره 

ما
شـ

 | 9
د 4

ردا
 خ

ت و
ش

به
ردی

 | ا
68

91
ره 

ما
شـ

 | 9
د 4

ردا
 خ

ت و
ش

به
ردی

 | ا
69



سناريويي عليه ايران است.
 در 18 فوريــه نيز خانم کوشــنر، رئيس جمهور آرژانتين مطــرح کرد که وزير 
خارجــه اين کشــور Hector Timerman که از قضا يهودي هم اســت، به 
امريکا و اســرائيل گفته اســت که دراين باره در امور داخلي کشورمان دخالت 
نکنند. درمجموع اين مســائل مي تواند قطعاتي از يک پازل باشد و از نظر زماني 

هم در همان راستاي برهم زدن مذاکرات قابل ارزيابي است.
***

تحليل سي.ان.ان از نقش رهبر انقالب در مذاکرات هسته اي
)ايران، 94/1/18(

پايگاه اينترنتي شــبکه تلويزيوني سي.ان.ان امريکا نوشت: »در جريان مذاکرات 
اخير هسته اي، آيت اهلل خامنه اي رهبر ايران فرايند مذاکرات را از نزديک توسط 
تيمي از مشــاوران اعم از دانشمندان هسته اي، حقوقدانان و کارشناسان مديريت 

مي کرد.«
رأي اليوم: اعراب به جاي شيون به تهران تبريک بگويند

)ايران، 94/1/18(
بــه گــزارش انتخاب، روزنامــه اينترنتي رأي اليوم ســرمقاله خــود را به »تفاهم 
لوزان« اختصاص داد و نوشــت: منطقــه خاورميانه وارد مرحله جديدي شــده 
اســت. به گونه اي که مي توان گفت:  عصر ايران آغاز شده بگذاريد ايراني ها در 
خصوص اين تفاهم به جشــن و خوشحالي مشغول باشند، اما تصور مي کنيم که 
کشورهاي عربي به جاي شيون و زاري براساس عرف مرسوم بين الملل، بايد اين 
موفقيت را به اين کشــور تبريک بگويند و به طور کامل در رويکردهاي سياسي 
خود بازنگري کنند، رويکردهايي که ســبب شده کشورهاي عربي هيچ طرحي 
در منطقه نداشــته باشــند... اين توافق براي اسرائيل قطعاً نشانه و عامت بديمني 

است و دقيقاً همين نکته مثبت ترين جنبه اين توافق است. 
***

موضع رئيس جمهور عراق درباره حمايت ايران
)ايران، 94/1/19(

حيدر العبادي در پاســخ به اين ســؤال که آيا براي همبستگي با ايران بايد هزينه 
سياســي بپردازيد گفت: »من هيچ چيز را به آنها )ايراني ها( مديون نيستم. آنها به 
خاطــر امنيت ملي خود وارد عمل شــدند چون داعش بــراي ايران نيز تهديدي 
بزرگ محســوب مي شود حتي اگر من از اين کار ناراضي هم بودم باز ايراني ها 
بــه حمايت از مــا ادامه مي دادند.« به گــزارش انتخاب، نخســت وزير عراق در 
گفت وگو با اشــپيگل ادامه داد: »کشــورهاي زيادي خواســتار کمک به عراق 
هستند. ايران، امارات متحده عربي، اردن و ترکيه ازجمله کشورهايي هستند که 
استفاده از نيروهاي هواييشان را پيشنهاد دادند، اما با احترام زيادي که براي همه 
آنها قائلم بايد بگويم آنها همه به دنبال منافع خويش هســتند. من ترجيح مي دهم 

بيشتر روي ائتاف بين المللي متمرکز شوم.«
***

حمله کشورهاي عربي به يمن اشتباهي تاريخي بود
)جمهوري اسالمي، 94/1/23(

محمدحسنين هيکل: تشــکيل نيروي مشترک عربي به مناقشه اعراب و اسرائيل 
بازمي گــردد. تصميم حمله نظامــي به يمن پيش از اجاس ســران عرب اتخاذ 
شد، زيرا طرف هايي وجود دارند که صبر و تحمل نداشتند. چطور با اسرائيل به 
راه حل سياسي دست يافته شد اما با ايران نمي شود؟ روزنامه نگار مصري همچنين 
به وقوع جنگ مذهبي در منطقه هشدار داد؛ چراکه به تقسيم جهان عرب منجر 

خواهد شد. 
***

هشت سال دولت قبل وقفه در تاريخ انقالب بود
)شرق، 94/1/26(

آيت اهلل بيات زنجاني: هنوز عامه مردم نمي دانند در آن هشــت ســال دولت قبل 
چه بايي به سرشان آمد و چه ضربه هايي به کشورمان، خصوصاً در عرصه هاي 
علمي وارد شــد و در اين هشــت سال وقفه اي در تاريخ انقاب ايجاد و با نوعي 

رکود فکري مديريتي سياسي روبرو شديم. )ايلنا(
***

مدعيان حقوق زنان دنبال برهنگي زنان هستند
)شرق، 94/1/26(

آيت اهلل مصباح: ســردادن شــعار آزادي براي اين است که زنان برهنه در جامعه 
حاضر شوند تا مردان سوءاستفاده کنند.

نگران اين هجمه نيستم
پاسخ هاشمي به منتقدان

)شرق، 94/1/27(
جريان هاي افراطي در اين شرايط احساس نگراني بيشتري مي کنند. همين گروه 
)کساني که چند ســال پيش در حرم امام )ره( با توهين و جنجال مانع سخنراني 
سيدحسن خميني شدند( پياده نظام دلواپســان امروزند. اين حرف ها را سابق نيز 

گفته بودم.
***

دوري از ائتالف با اصالح طلبان
)شرق، 94/1/29(

محمدرضــا باهنر: اتحاد ميان همه جريان هــاي اصولگرايي حتي جبهه پايداري 
الزم اســت اما بايد پذيرفت که تئوري ائتاف با اصاح طلبان معتدل از اساس، 
محکوم به شکست اســت و جريان اصولگرايي بايد اصاح طلبان کشور را تنها 

به عنوان رقيب بپذيرد. )ايسنا(
***

ايران بازدارنده دولت هاي سرکش امريکا و اسرائيل است
)اطالعات، 94/1/30(

فارس: نوام چامسکي، امريکا و رژيم صهيونيستي را دولت هاي سرکشي خواند 
کــه نمي خواهند قدرت بازدارنده ايران را در منطقه تحمل کنند. اين فيلســوف 
سرشناس امريکايي، ايران را عاملي بازدارنده در برابر دولت هاي سرکش و رژيم 
صهيونيســتي دانست. چامسکي با بيان اينکه حامي مذاکره با ايران هستم گفت: 
دو کشــور هستند که به طور مداوم باعث اقدامات تخريبي در خاورميانه هستند. 
آنها دست به تجاوز، خشونت، اقدام هاي تروريستي و غيرقانوني مي زنند امريکا 
و اســرائيل مقدار زيادي تسليحات اتمي دارند و ســاح هاي اتمي آنها در نظر 

گرفته نمي شود.
***

سه هدف ايران از مذاکرات
)ايران، 94/2/6(

نيويورک پســت: »ايران طي مذاکرات طوالني با غرب ســه هدف داشته است: 
حفظ تأسيســات هســته اي اش، سســت کردن پايه تحريم هــا و از بين بردن نظام 
حقوقي که اين کشور را منزوي مي سازد، اکنون اوباما در آستانه محقق کردن هر 
سه اين هدف ها براي ايران است، زيرا از نظر وي تنش زدايي با ايران بيشتر از هر 

چيز ديگري ارزش دارد.«
***

سخنان جاهالنه بر سيماي شما گردي نمي نشاند
)آرمان، 94/2/6(

مرتضي جوادي آملــي فرزند آيت اهلل جوادي آملي: اکنون که جامعه انديشــه 
انقاب را از بينش و دانش شــما و انگيزه آن را از روش و منش شــما مي آموزد 
و شــما را روح و باطن انقاب و فراتر از جريان ها و برتر از جناح ها مي شناســد، 
مطمئن اســت که ســخنان جاهانه بر سيماي شــما گردي نمي نشــاند و رفتار 
نابخردانه بر اندامتان غباري نمي فشاند، بلکه شاهد است که راستي و صداقت از 
کاســه صبرتان فرومي چکد و استقامت و پايمردي از بقاياي جام بايتان سرازير 

است.
***

چطور در يک شعبه بانک 625 مورد چک بالمحل صادر مي شود
)اعتماد، 94/2/8(

اسحاق جهانگيري: براي من به عنوان يک مسئول در جمهوري اسامي قابل قبول 
نيســت که گفته شود در يکي از شعب بانک هاي استان کرمان 625 مورد چک 
بامحل در طول پنج سال صادر شده و نه تنها حراست و بازرسي آن بانک از اين 
موضوع مطلع نشده اند، بلکه رئيس بانک، مدير استاني بانک و حتي رئيس کل 
بانک مرکزي نيز از اين موضوع خبردار نشده اند، چگونه مي شود جرمي به اين 

تعداد تکرار شود و مسئوالن متوجه آن نشوند.
***

گزارش پول هاي کثيف
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غالمعلي رياحي )شرق، 1394/2/9(
در ارتباط با گزارش وزير کشور توجه به چند نکته محوري ضروري است:

1. درخواســت غيرعلني کــردن مذاکرات مجلس نشــان مي دهد کــه وزير از 
بيان بســياري از مطالب در جلســه علني معذور بوده است و به نظر مي رسد اين 

معذوريت مي تواند به علت برخورد با کانون هاي نيرومند باشد.
2. ايشــان نقاط غيرشفاف و باتافي و جرم خيز را با اشاره صريح حتي در جلسه 
علني گفت و اصرار داشــت فســاد اقتصادي که مولد پول هاي کثيف است، در 

همين حوزه ها نهادينه شده و ريشه هاي عميق و کارگزاراني نيرومند دارد.
3. مخالفان وزير کشور با غوغا و جنجال، هشدارهاي کارشناسانه ايشان را به حد 
ضرورت ذکر چند نام تقليل دادند. درحالي که تمامي عرصه ها و دهليزهاي فساد 
که در گزارش وزير کشــور از آنها پرده برداري شــد، مانند قاچاق کاال و ارز و 
قاچاق و ترانزيت مواد مخدر و ثبت صدها شــرکت در يک منطقه بدون اينکه 
کار مولد و مفيد اقتصادي داشــته باشــند و تنها در امور داللي و بازار سياه فعال 
هســتند و امثال آنها تراز بسيار بااليي داشت و جا داشت جناب آقاي الريجاني 
خود اداره مجلس را برعهده مي گرفت و اجازه مي داد وزير کشــور حرف هاي 
اصلي اش را بزند نه اينکه مســئول محترم اداره مجلس وزير کشــور را که سابقه 
طوالنــي خدمت در ديوان محاســبات را هم در کارنامــه دارد با اظهارنظرهاي 
اين گونه نصيحت کند. نگارنده قطعاً به لحاظ سياسي با آقاي رحماني فضلي   تبار 
سياسي مشترک ندارم، ولي پشتوانه حدود يک دهه کار نظارتي و آن هم از نوع 
ستادي و برنامه ريزي در سازمان بازرسي کل کشور دهه 60 اين مجوز را مي دهد 
که اعام کنم مجلس محترم و مطبوعات يک بار ديگر با دقت و بي طرفانه همين 

خاصه گزارش وزير محترم کشور را مطالعه کنند.
***

همه چيز از دوره احمدي نژاد آغاز شد
)ايران، 94/2/13(

نيويورک تايمــز: »در دوران محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ســابق ايران، 
تعــداد اندکــي از افــراد داراي رانــت و نفوذ و ارتباطات شــخصي توانســتند 
ثروت هاي بادآورده اي از فروش نفت، دالر و طا کسب کنند. اين افراد واسطه، 
به مشــاغل تجاري روي آوردند و به گفته برخي از مقام هاي ايراني، همين افراد 
فساد فرهنگيـ  اقتصادي را اشاعه دادند. براساس يک گزارش که در ماه سپتامبر 
منتشــر شــده حدود 100 هزار خودروي لوکس از سال 2009 وارد ايران شده و 
اين در حالي است که صاحبان اين خودروها مجبورند ماليات 140 درصدي آن 
را بپردازند. يک پورشــه 2015 با کســترجي تي اس شبيه آن خودرويي که در 
تصادف از بين رفت در امريکا حدود 75 هزار دالر اســت و در ايران بسته به در 

دسترس بودن آن حداقل 178 هزار دالر خريدوفروش مي شود«.
***

وارطان زير شکنجه سخن نگفت
در پــي کودتاي ننگين 28 مــرداد 1332 وارطان از اعضــاي ارمني حزب  توده 
بازداشت شد و زير شکنجه هاي وحشتناک دارفاني را وداع گفت. آيت اهلل حاج 
سيدرضا زنجاني از طريق آقاي حسين شاه حسيني، فعال نهضت ملي، ماهانه 150 
تومان به مدت 29 ســال براي خانواده وارطان از وجوه شرعي پرداخت مي کرد. 
در مراســم ختم آيت اهلل حاج سيدرضا زنجاني در مســجد ارگ در سال 1362 
دو فرزند ذکور وارطان حاضر شــدند و همسر وارطان مايل بود به زيارت مرقد 
ايشــان برود و چون مرقد ايشان در حرم حضرت معصومه بود با راهنمايي آقاي 
شاه حســيني چادري به ســر کرد و اداي احترام انجام شد. آقاي شاه حسيني نقل 
مي کند همســر وارطان به شدت متأثر شد و گريه مي کرد. وارطان سخن نگفت، 
شــعري که احمد شاملو با الهام از مقاومت وارطان ســروده بود و به خاطر اخذ 

مجوز به جاي وارطان از واژه نازلي استفاده کرد.
***

مرگ نازلي
نازلي! بهار خنده زد و ارغوان شکفت

در خانه زير پنجره گل داد ياس پير
دست از گمان بدار!

با مرگ نحس پنجه ميفکن!
بودن به از نبود شدن،  خاصه در بهار

نازلي سخن نگفت!

سرافراز
دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت

»نازلي! سخن بگو!
مرغ سکوت، جوجه مرگي فجيع را

در آشيان به بيضه نشسته است!«
نازلي سخن نگفت!

چو خورشيد
از تيرگي برآمد و در خون نشست و رفت

نازلي سخن نگفت!
نازلي ستاره بود

يک دم درين ظام
درخشيد و جست و رفت

نازلي سخن نگفت!
نازلي بنفشه بود.

گل داد و مژده داد:
زمستان شکست و

...
رفت

***
تضمين امنيت در برابر بمب اتمي

با توجه به تأييد پنتاگون که اســرائيل ســاح هســته اي دارد1 و با توجه به اينکه 
شــلدون ادلســونـ  که نتانياهو را نوکر خود مي داند- ايران را به استفاده از بمب 
اتمي تهديد کرده و گفته اســت بايد يک بمب در کويرلوت انداخت تا تهران 
تســليم شود. آيا بهتر نيست مســئوالن وزارت خارجه و طراحان استراتژيک  ما 
اعام کنند با اين تهديدها ايران امنيت ندارد و با شعار خلع ساح اتمي خاورميانه 
از ســازمان ملل در برابر کاربرد ســاح هاي اتمي تضمين امنيــت بخواهند؟ تا 
بدين وسيله اسرائيلي که عمًا در حال تجاوز است در سه کنجي اتهام قرار گيرد؟

جا دارد خاخام هاي يهودي و کشيشــان مسيحي کليسا در سراسر دنيا با تأسي از 
مقام رهبري جمهوري اســامي ايران، ســاختن و کاربرد بمب اتمي و هرگونه 

ساح کشتارجمعي را تحريم کنند.
***

وضعيت نفت و گاز در يمن
برگرفتــه از مقالــه »کشــور يمن و جهــان نفت« نوشــته آقاي 

سيدغالمحسين حسن تاش
جمعيــت يمن قدري کمتــر از 24 ميليون نفر و وســعت آن حــدود 528 هزار 
کليومترمربع اســت که البته بيشــتر تراکم جمعيتي در غرب اين کشــور مستقر 
شده است. عمده جمعيت يمن عرب و البته قليلي از آنها عرب آفريقايي هستند. 
براساس برآوردها، 35 تا 40 درصد جمعيت يمن را شيعيان و 55 تا 60 درصد را 

اهل سنت تشکيل مي دهند.

وضعيت انرژي يمن
کشور يمن داراي منابع نفت و گاز است. بين سال هاي 2010 تا 2012 توليدات 
هيدروکربنــي 63 درصد از درآمدهاي دولــت و 89 درصد از درآمد صادراتي 
يمن را تشــکيل داده است ... براســاس گزارش مراجع بين المللي درآمد نفت و 
گاز يمن در ســال 2011 بيش از پنج ميليارد دالر بوده اســت. بر اساس گزارش 
مجله نفت و گاز در ژانويه 2014، ذخاير اثبات شده نفت يمن حدود سه ميليارد 
بشکه است و بيشتر آن در دو ميدان نفتي شناخته شده مآرب و مزيا قرار دارند 
و البته براســاس برآورد دولت يمن 80 درصد ذخاير در ميدان مزيا جمع شده 
است. البته ميادين توليدي ديگري نيز وجود داشته اند که نفتشان ته کشيده است. 
توليد نفت يمن که از ســال 1986 آغاز شد، در ســال 2001 به حداکثر خود به 
ميزان حدود 440 هزار بشــکه در روز )شامل ميعانات گازي( رسيد و پس ازآن 
شــروع به کاهش کرد، به طوري که در ماه مارس 2014 به حدود هزار بشکه در 
روز رســيد. ناامني همچنين مانع برگزاري مناقصه هاي جديد دولتي براي جلب 
سرمايه گذاري روي بلوک هاي جديد اکتشافي شده است. ظرفيت پااليشي يمن 
1ـ به برگردان مقاله »پنتاگون ســرانجام تأييد کرد اسرائيل ساح هسته اي دارد. مندرج 

در همين شماره مراجعه شود.
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140 هزار بشکه در روز است که به دو پااليشگاه محدود مي شود.
برمبناي گزارش مجله نفت و گاز در ژانويه 2014، ذخاير اثبات شــده گاز يمن 
حــدود 0/5 تريليــون متر مکعب بوده اســت. 98 درصد گاز توليــدي به منظور 
افزايــش بازيافت نفت خــام، به ميادين نفتي تزريق مي شــد. در ماه نوامبر 2009 
با بهره برداري از تأسيســات LNG، يمن توليد تجــاري گاز را آغاز کرد. توليد 
تجاري گاز از 0/8 ميليارد مترمکعب در 2009 به حدود 10/3 ميليارد مترمکعب 
در ســال 2013 رسيد. از همان سال مصرف داخلي گاز و انتقال آن به نيروگاه ها 
نيز آغاز شــد، اما رشــد مصرف داخلي هرگز به اندازه رشد صادرات گاز نبوده 
اســت. در ســال 2013 حدود 9/25 ميليارد مترمکعب به صــورت LNG صادر 
و بقيه به مصرف داخلي رســيده است. براســاس برآورد مؤسسه HIS در همان 
سال ســهم يمن از کل بازار جهاني LNG حدود سه درصد بوده است. ظرفيت 
واحد LNG يمن که توسط شــرکت توتال ساخته شده و بهره برداري مي شود، 
6/7 ميليون تن در ســال است که 39/69 درصد سهام آن متعلق به توتال 17/22 
درصد متعلق به شرکت نفتي امريکايي هانت، 21/43 درصد متعلق به سه شرکت 
کــره اي، 16/73 درصد متعلق به شــرکت گاز يمن و پنــج درصد آن متعلق به 

سرمايه گذاري صندوق تأمين اجتماعي يمن است.
تأسيسات و خطوط لوله گاز هم به خصوص از انقاب 2012 به بعد، در معرض 
حمله و انفجار بوده که موجب کاهش توليد و مانع توســعه شده است. در حال 
حاضر بيشترين تأسيسات نفت و گاز يمن در منطقه تحت کنترل حوثي ها، واقع 

شده است.
***

نامه  اي بي ارزش و بي اطالع از قوانين داخلي و بين المللي 
رئيس جمهور امريکا نامه 47 ســناتور امريکايي به رهبران ايران را »غيرمتعارف« 
خواند و گفت برخي اعضاي کنگره نشان داده اند که مي خواهند با »تندروهاي« 
داخل ايران هماهنگ شــوند... ســخنگوي کاخ ســفيد، در اشاره اي تلويحي به 
ســابقه پافشاري جمهوري خواهان بر حمله نظامي به عراق در سال 2003، گفت 
که مخالفان مذاکرات هسته اي در سنا داراي »سوابق طوالني و آلوده« در ترجيح 

راه حل هاي نظامي به روش هاي ديپلماتيک هستند.
در ايران نيز محمدجواد ظريف در ســخناني ضمن اينکه اين نامه را بي ارزش و 
ترفند تبليغاتي دانسته، نمايندگان کنگره را به بي اطاعي از قوانين داخلي امريکا 

و قواعد حاکم بر روابط بين المللي متهم کرده است.
***

نامه اجرائي سازمان زندان ها مصوب 1380/4/26 قوه قضائيه
هيئــت عمومــي ديــوان عدالــت اداري در تاريــخ 1382/8/21 بــه رياســت 
حجت  االسام والمســلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و 
رؤســا و مستشــاران شعب تجديدنظر تشــکيل و پس از بحث و بررسي و انجام 

مشاوره با اکثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد:
رأي هيئت عمومي: طبق اصل 36 قانون اساسي جمهوري اسامي ايران حکم به 
مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صلح و به موجب قانون باشــد و 
به صراحت اصــل 39 قانون مزبور هتک حرمت و حيثيت محکومان به زندان به 
هر صورت ممنوع و مســتوجب مجازات اعام گرديده اســت و حکم مقرر در 
ماده 579 قانون مجازات اسامي نيز مفهم عدم جواز اعمال مجازات مقرر درباره 

محکومان به نحو سخت تر از حد متعارف است.
نظر به اينکه از طرف مقنن حکمي در باب مجازات حبس به صورت انفرادي انشا 
نشده و اجراي آن که موجب محروميت زنداني در مجالست و گفت وگو با ساير 
زندانيان و تألمات روحي و تبعات ناموزون ناشــي از آن است، از مصاديق بارز 
شــدت عمل در نحوه و کيفيت اجراي مجازات حبس مي باشد، بند چهار ماده 
169 اين نامه اجرايي ســازمان زندان ها مبني بر اعمال مجازات حبس به صورت 
انفــرادي تا مدت يک ماه به عنــوان تنبيه انضباطي فرد زندانــي خاف قانون و 
خارج از حدود اختيار مقرر در ماده 9 قانون تبديل شــوراي سرپرستي زندان ها 
و اقدامات تأميني و تربيتي کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي 
کشــور مصوب 64 تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون 

ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
***

علت پيدايي القاعده و داعش در عراق
ســيدمحمد خاتمي رئيس جمهور اسبق پيش بيني اي کرد که به واقعيت پيوست 

و آن ايــن بود که در عــراق القاعده اي وجود ندارد، ولي اگــر امريکا به عراق 
حمله کند، القاعده به وجود خواهد آمد و اينک اخضر ابراهيمي، نماينده ســابق 
سازمان ملل در سوريه و کارشناس مسائل منطقه خاورميانه، اعتراف مي کند که 
داعش فرزند القاعده است که پس از حمله امريکا به عراق به وجود آمد و اوباما 
در پايان اســفند 1393 اعتراف کرد که علت پيدايــش داعش، حمله امريکا به 
عراق بوده است که اين بيان اوباما مي تواند زمينه اعام جرم و جنايتي باشد عليه 

رئيس جمهور سابق امريکا، يعني بوش پسر و همکاران نئوکان او.
***
ناگفته ها از مذاکرات با مک فارلين

محسن کنگرلو

ماجراي مک فارلين از کجا کليد خورد؟ ■
از طريق منابعي، آقاي قرباني فر با ما تماس گرفت و من مسئول برقراري ماقات 
با ايشان شدم. اولين ماقات ما در پاريس بود. در آن ماقات آقاي قرباني فر يک 
سري مسائلي را مطرح کرد و ما اين مسائل را به تهران انتقال داديم. درخواست 
اوليه امريکايي ها از طريق قرباني فر اين بود که ما يک ســري گروگان در لبنان 
داريم، شــما حرفتان در لبناني ها اثر و نفوذ دارد. شما گروگان هاي ما را بگوييد 
و وســاطت کنيد که لبناني ها گروگان هاي مــا را آزاد کنند و ما هم در عوض، 

کمک هاي نظامي و تسليحاتي در جنگ به شما مي کنيم. 
قرباني فر نماينده رسمي آمريکايي ها بود؟ ■
 نه. نماينده رســمي نبود، واسطه بود. او به هرحال خواسته هايي داشت، اما در  □

پس پرده خواســته هايش، انگيزه و عرق وطن پرســتي هم وجود داشت. در آن 
زمــان قرباني فر و قرباني فرها همگي آرزو مي کردنــد که ايران در جنگ پيروز 
شود. همه عاقه  مند بودند که ايران در جنگ پيروز شود و هرکس از هر طريقي 
با امکانات و ارتباطات خود ســعي در کمک به ايران داشتند. ايراني هاي سراسر 
جهان حاضر نبودند که وطنشــان توسط عراق اشغال بشود. قرباني فر هم يکي از 
همان افراد بود. ما آن زمان به موشــک تاو احتياج داشــتيم و آن هم در اختيار 

امريکايي ها بود.
چه شد که ارتباط شما با قرباني فر و امريکايي ها قطع شد؟ ■
قرار بود که ما وساطت کنيم تا لبناني ها گروگان هاي امريکايي را آزاد کنند  □

و آنها به ما موشــک تاو بدهند. اين کار انجام شد.  تا اينکه در ايران جريان هايي 
کارشــکني کردند و آخرين پول محموله موشــک را به آنها پرداخت نکردند. 
آخرين هواپيمايي که 500 عدد موشک تاو را براي ايران آورد، پولش داده نشد. 
کسي که مسئول اين کار بود، از دادن پول به بهانه گران بودن موشک ها و ساير 
بهانه جويي ها ممانعت کرد. بهانه ها واهي بود. خريد اسلحه و موشک اين بهانه ها 

را برنمي تابد. مي خواستند کار پيش نرود. خيلي به جنگ ضربه زدند.
 اين مذاکره در پيشرفت جنگ به نفع ايران مؤثر بود؟ ■
صددرصد. اين مذاکره به نفع ما شــد. عاوه بر موشــک هاي تاو، 110 هزار  □

قطعه شــامل حدود 100 نــوع قطعه و مدل قطعه »هــاگ« را وارد ايران کرديم. 
ســايت هاي هاگ ما همگي از کار افتاده بود. همين موشــک هاي هاگ باعث 
پيروزي ما در عمليات فاو شــد. در عرض يک روز ما 70 تا پرواز جنگنده هاي 

عراقي را زديم.
به جز فاو، نمونه ديگري را ذکر کنيد؟ ■
تا قبل از اين دســتاورد، هواپيماهاي عراقي همين طور سرشان را مي انداختند  □

پايين و مثل آب خوردن وارد ايران مي شــدند و قلب تهران را نشــانه مي گرفتند 
و راکت مي زدند. بعدازاين معامله، ديگر هواپيماهاي عراقي نتوانســتند به راحتي 
به ايران نفوذ کنند. ما ســايت داشتيم، اما چون قطعه يدکي نداشتيم و تعميرات 
و نگهداري آنها با مشــکل مواجه شــده بود، عمًا از کار افتاده بودند. بعدازاين 
ماجرا، سايت هاي ما فعال شدند. ايران به چتر امنيتي هوايي مسلط و مجهز شد. ما 
حدود 40 سايت هاگ داشتيم. شايد بيشتر شايد 70 تا. دورتادور مرز ايران سايت 
بود، اما از کار افتاده بودند. تمام مسئوالن با کار ما موافق بودند. غير از چند نفري 

که در کار ما کارشکني کردند، ما هيچ مخالفي نداشتيم.
چرا به بن بست خورديد؟ ■
از آن هايي که اين بن بست را به وجود آوردند بپرسيد. از من نپرسيد. □
رأس مذاکره کنندگان ايراني چه کسي بود؟ ■
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني. □
تمام مراحل مذاکرات را با ايشان هماهنگ مي کرديد؟ ■
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بله. جزءبه جزء کارهايمان را با ايشان هماهنگ مي کرديم. □
 موانع کارتان را با آقاي رفسنجاني در ميان مي گذاشتيد؟ ■
بله. آقاي رفســنجاني در جريان کارشــکني ها بودند. شايد خودشان روزي  □

صاح بدانند و آنها را معرفي کنند. آقاي رفســنجاني حرف هاي زيادي در اين 
زمينه دارند که اگر بزنند روسياهي براي خيلي ها باقي مي ماند. ما هدفمان اين بود 
که در اين ماجرا پيروز جنگ بشويم، نه اينکه پيروز يک يا دو عمليات جنگي. 

متأسفانه نگذاشتند و کارشکني کردند.
متــن کامل ايــن گفت وگو در تاريــخ 29 دي مــاه 1393 در روزنامه جمهوري 

اسامي آمده است. همچنين در سايت meisami.net قابل مشاهده است.
***

بيزاري امريکايي ها از جنگ، علت مذاکره
جــان کري، وزيــر امورخارجــه اوباما در تاريــخ 93/12/6 خطــاب به کنگره 
بديــن مضمون گفت: ايران تعداد کمي ســانتريفيوژ داشــت، ولــي در دوران 
هشت ســاله بوش اين تعداد به 19 هزار رســيد و درواقع رشــد اتمي خود را در 
دوره محافظه کاران جديد انجــام داد، اما اکنون به تمامي تعهدات آژانس عمل 
کرده است به طوري که نه تنها توليد اورانيوم 20 درصد را قبول کرد،  بلکه ذخيره 
اورانيــوم 20 درصــد را هم ندارد و رآکتور آب ســنگين اراک را هم که توليد 
پلوتونيم مي کرد تعطيل کرده اســت. ما ريسک مذاکرات را پذيرفتيم که 

مبادا جوانان ما وارد جنگي با ايران شوند.
درواقــع کري توپ را در ميدان کنگره انداخت کــه اگر تضميني براي جنگ 
دارند، مسئوليت آن را کنگره بپذيرد و ديگر اينکه مسئوليت رشد اتمي ايران را 
هم به دوش اکثريت کنگره انداخت. کري در جاي ديگر گفت ما در کليات به 

توافق رسيديم، در جزئيات هم مشغول کار هستيم.
منصور فرهنگ نماينده اســبق ايران در سازمان ملل متحد در يک گفت وگوي 
رسانه اي گفت اگر امريکا بخواهد با ايران وارد جنگ شود به يک ميليون سرباز 

پياده نظام احتياج دارد که در شرايط فعلي ملت امريکا از جنگ بيزار است.
***

انتخابات خوب پشتوانه توافق هسته اي خوب است / فرخ نگهدار
برگزاري يک انتخابات پررونق با ســطح مشارکتي استثنايي، از اهداف وااليي 
اســت که کشور ما در سال پيش رو با آن مواجه است. تجربه انکارناپذير تاريخ 
معاصر به ما مي گويد دولت هاي معاصر که از حمايت فعال مردم خود کم بهره اند 
در چالش با قدرت هاي بزرگ نيز يا کرنش گر يا کم بضاعت هســتند... ما بايد 
حد برنامه هسته اي خود را تا آنجا گسترش دهيم که جهان عليه ما اجماع نکند، 
بلکه بايد ائتاف شــوم تغيير نظام، جنگ و تحريم را شکســت. همان گونه که 
انتخابات 92 قدرت چانه زني ما با قدرت هاي بزرگ را افزايش داد، انتخابات 94 
نيز چنانچه با شــور و شوق بيشتر و با سطح مشارکت باالتر برگزار شود، مواضع 
مخالفان جهاني و منطقه اي قدرت ايران تضعيف شــده و کفه به ســود حقانيت 
کشور ما سنگين تر مي شود. درواقع انتخابات خوب، پشتوانه مذاکرات هسته اي 
اســت. افزايش مشــارکت بيش از افزايش مقابله سودمند است و از همين تغابن 

است که خذف مي شکند بازارش.
***

عبور از سياست تهاجمي به دفاعي بدون شناسايي اسرائيل/ فرخ نگهدار
... مــا مي توانيم همان قدر از شناســايي اســرائيل فاصله بگيريم که از سياســت 

براندازي و انهدام اسرائيل.
دولت روحاني و اسرائيل

رفتار روحاني/ ظريف در قبال اســرائيل طي دوساله  اخير نشان مي دهد که آنها 
مي گويند ايران مي تواند نه تنها موضوع مناســبات با اســرائيل را از دستور خود 
خارج کند، بلکه چنان رفتاري پيشــه کند که جهان غرب بيش از آنکه ايران را 

عليه اسرائيل متعرض ببيند، اسرائيل را عليه ايران متعرض ببيند.
ظريف / روحاني مي گويند ايران مي تواند در زمينه مناسبات با غرب، ازجمله رفع 
تحريم ها، به موفقيت هاي معين دســت يابد بي آنکه سياست بنيادين و هميشگي 
خود در قبال اسرائيل را، امتناع از شناسايي حق موجوديت آن کشور را رها کند.

هيچ تغيير بنياديني در سياســت ايران نسبت به شناســايي اسرائيل رخ نداد مگر 
سياست عبور از سياست  تهاجمي به سياست دفاعي.

برداشت اوليه من البته اين بود که احياي مناسبات ميان ايران و غرب مستلزم تغيير 

سياست تهاجمي به تدافعي در قبال اسرائيل است؛ اما من بر اين گمان نبودم که 
هر يک گام ايران به ســوي احياي مناســبات با غرب، لزوماً يک گام بزرگ نيز 

اسرائيل را از اصلي ترين تکيه گاه خود در جهان دور مي کند.
***

يک بام و دوهوا درباره اوکراين و يمن
در اوکرايــن رئيس جمهوري وجود داشــت که با رأي قاطبــه مردم اوکراين به 
رياست جمهوري رسيده بود. مخالفت هايي با او شد و او حاضر شد شرايط اروپا 
را بپذيرد و با مخالفان به توافق رسيد و توافقنامه اي هم امضا شد، اما عده اي که 
هم پليس را کشتند و هم مردم را، به زور وارد پارلمان شده و رئيس جمهور هم از 
مملکت خارج شد. در اين مورد گفتند اين رئيس جمهور فرار را بر قرار ترجيح 
داده و پايگاهي در مردم ندارد، اما در يمن چه شد؟ در پي بهار عربي در يمن و 
شدت اعتراض هاي مردم عبد ربه منصور هادي، رئيس جمهور يمن استعفا داد و 
به جنوب يمن رفت و در آنجا گفت من زير فشــار استعفا دادم و رئيس جمهور 
قانوني يمن هســتم و متأسفانه ســازمان ملل هم جايگاه ادعايي او را تأييد کرد. 
آن گاه اين شخص از عربستان خواست يمن را بمباران کند و از عربستان تشکر 
کرد که دعوت او را لبيک گفته است. کشورهاي عرب و ترکيه و پاکستان نيز 
از کشــتار زنان و کودکان يا حمايت کردند يا ســکوت را برگزيدند اين است 

وضعيت دنيا.
***

يک بام و دو هواي ايتاليا درباره مردم ليبي
بهار عربي در کشــور ليبي به سرعت شــکل مسلحانه به خود گرفت و به کمک 
فرانسه، انگليس و امريکا منطقه پروازممنوع اعام شد و شوراي امنيت هم آن را 
تأييد کرد. ائتاف فرانسهـ  امريکا و انگليسـ  ترکيه و ايتاليا تمام زيرساخت هاي 
ليبــي را منهدم کرد درحالي که تأييد شــوراي امنيت را نداشــت. ليبي به حدي 
ويران شــد که به ندرت يک خبرنگار غربي از آنجا گزارشــي منتشــر مي کند، 

چراکه موجب شرمندگي و سرافکندگي غرب است.
اين روزها مي بينيم مردم فلک زده ليبي جان خود را در کف قرار داده و سوار بر 
کشتي هاي ناامن شده، راه مهاجرت را در پيش گرفته و به سواحل نزديک ترين 
کشــور غربي يعني ايتاليا مي رســانند. توجه شــود که ايتاليا با اين مهاجران چه 
برخورد زشتي مي کند و جاروجنجالي در رسانه ها راه انداخته و فرياد مظلوميت 
سر داده که با منت لقمه ناني به اين ملت مي دهيم. اين در حالي است که ايتاليا و 
رسانه هاي غربي ارتباط بين ويران کردن ليبي و اين مهاجرت ها را نشان نمي  دهد.

***
انتخابات اتاق بازرگاني تهران

انتخابات دفتر اتاق بازرگاني نشان داد که دهمين انتخابات مجلس شوراي اسامي 
و همچنين انتخابــات خبرگان رهبري در اســفند 94 از جديت قابل ماحظه اي 
برخوردار است. متأسفانه آوازه هايي شنيده مي شود که سعي دارند فاز سياسي ـ 
قانوني را به فاز نظاميـ  امنيتي بکشانند. براي نمونه برخورد با دکتر علي مطهري 
در شــيراز اولتيماتوم به آيت اهلل سيدحسن خميني و آيت اهلل اکبر ناطق نوري که 
به استان گلستان نيايند و سخنراني نکنند يا فتنه ناميدن »جماران« توسط يک مقام 
روحاني مطرح. پيشنهاد مي شــود امنيت انتخابات توسط مسئوالن حفظ شده و 

اجازه ندهند مسائل سياسي انتخاباتي به فاز نظامي کشانده شود.
***

تاوان آزادي و استقالل
آنچه در يمن مي گذرد اين اســت که يمني ها در شبه جزيره اي خواهان آزادي 
و اســتقال هستند که سعودي ها مسائل آن شبه جزيره را از مسائل داخلي خود 
مي پندارند، يعني درواقع تاوان استقال و آزادي خود را پس مي دهند. طبيعي 
است که آزادي و استقال يمني ها اگر در شبه جزيره نهادينه شود به فروپاشي 
روابط آل سعود مي انجامد. بنابراين راهي جز نسل کشي ندارند تا سال هاي سال 
نتوانند يمني ها در اين شــبه جزيره به قدرت برســند و تهديدي براي آل سعود 

باشد.■
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حاکم بر دانشــگاه تغيير کند. چنان که شاهد بوديم 
با انتصاب چند رئيس جديد در دانشــگاه ها در دوره 
نه  ماهه وزارت دکتر فرجي دانا چه سروصدايي بلند 
شــد )فارغ از مســائل ديگر( و وزير را به مجلس فرا 
خواندند و وي را استيضاح کردند. عدم رأي اعتماد 
به ديگر وزراي پيشــنهادي همچنان ادامه داشت تا به 

ناچار دکتر فرهادي را تأييد کردند 
از سال 1313 که رضاشاه سنگ بناي اولين دانشگاه 
ايــران را گذاشــت تــا به امــروز دانشــگاه يکي از 
حســاس ترين و چالش برانگيزترين نهادهاي حاکم 
در ايران بوده و هســت. علت اصلي اين چالش براي 
حکومت هــا و دولت هاي ايران نداشــتن اســتقال 
دانشگاه ها بود که سبب مي شد مدام در حال چالشي 
جديد براي حکومت باشــد. يکي از شــاخصه هاي 
اصلي استقال دانشگاه ها فارغ از شاخصه هاي ديگر، 
مســئله مديريت هاي دانشگاه هاســت که مي بايست 
با مشارکت مستقيم دانشــجويان، اساتيد، کارمندان 
دانشــگاه و بدون دخالت نيروهــاي دولتي و محلي 
خارج از دانشــگاه صورت بگيرد. ولي متأسفانه اين 
روند به جــز دوره اي کوتاه که نهادينه هم نشــد در 
دانشگاه هاي ايران عملي نشد. دانشگاه اروميه نخستين 
دانشــگاهي بود که رئيس دانشــگاه با رأي مستقيم 
دانشگاهيان انتخاب شد. البته پس از دانشگاه اروميه 
در بيش از 10 دانشــگاه ديگر اين روند دموکراتيک 
ادامه يافت و پس از دو سال تجربه بسيار موفق انتخاب 
مديران دانشگاهي در تابستان 82 آيين نامه انتخابات 
مديريت ها در سطح گروه، دانشکده، دانشگاه به امضا 
رسيد و اباغ شد ولي متأسفانه به دليل پيگيري  نکردن 
وزارت علوم و جامعه دانشگاهي و همچنين روي کار 

آمدن دولت احمدي نژاد اين روند متوقف شد. 
لذا پيشنهاد مشخص و روشن براي جامعه دانشگاهي 
به خصوص اســاتيد و فعاالن دانشــجويي ايران اين 
اســت که در آغاز مي بايســت فعاليت هــاي خود را 
حول محور استقال دانشــگاه بگذارند تا بتوانند در 
مرحله اول بنيادهاي سيستماتيک دانشگاه را بر اساس 
خودمختــاري و اســتقال دانشــگاه از ديگر نهادها 
بگذارند. جامعه دانشگاهي ايران مي بايست با نگاهي 
به گذشته خود شروع به نقد خود کرده و دانشگاه را 
به گونه اي متحول کنند که ديگر دانشــگاه در مقابل 
چالش هاي سياســي بيرون از دانشگاه مصون و ايمن 
باشد؛ لذا مي توان پيشنهاد داد که جنبش دانشجويي 
نيمه جاني که هم اکنون در دانشگاه ها دوباره در حال 
شکل گيري اســت اولويت اول خود را روي مسائل 
بنيادين دانشــگاهي گذاشــته و روند رشــد خود را 
اين چنين آغاز کنند، نه اينکه خود را پادوي احزاب 
و سياســت بازان کرده و در دام آن ها افتند. چنان که 
طي اين 70 ســال اخير در همين دام ها افتادند. جامعه 
دانشجويي و فعاالن دانشجويي مي بايست طرفداري 
از يک جناح )اصاح طلب يا اصولگرا( را کنار نهاده 
و تمام همّ وغم خود را روي استقال دانشگاه از ديگر 
نهادها بگذارند تــا ديگر در دام اينچنين مجلس ها و 
دولت هايي نيفتند و خود بتوانند به شکل مستقل کار 

خود را پيش ببرند. ■

دانشگاه ها يکي از اهداف اوليه و بنيادي جريان هاي 
دانشجويي شناخته مي شود. 

مشــکل اساســي که درباره دانشــگاه هاي کشور ما 
وجــود دارد )اســتقال دانشــگاه ها از ديگر نهادها( 
در ابتدا در دانشــگاه هاي غربي نيز به شکلي متفاوت 
وجود داشت؛ چنان که دانشجويان خواستار استقال 
دانشــگاه در مقابل ديگر نهادهــاي حکومتي بودند. 
دانشجويان مي گفتند که دانشگاه جامعه  روشنفکران 
و دانشمندان است و به همين خاطر جامعه دانشگاهي 
همانند ديگر جامعه ها حق دارد قواعد و اصول خود 
را مستقًا وضع کند نه اينکه سياستمداران، صاحبان 
قدرت، بازرگانان و احزاب پرنفوذ بيرون از دانشگاه 
آن را اداره کنند. به نظر دانشــجويان اين کشــورها 
دانشــگاه سازمان ديوان ســاالري مي آمد که به طور 
کامل زير ســيطره ارزش هاي شــرکت هاي تجاري 
و نخبگان قدرت قرار داشــت. دانشجويان و استادان 
دانشــگاه هاي غربي مي گفتند که ارزش هاي حاکم 
بر دانشــگاه ها بايد يکســره از ارزش هــاي حاکم بر 
جهان تجارت و سياســت جدا باشد و اگر قرار است 
برخورداري از لحاظ فکري و آييني ميان اين عوالم 
صــورت گيرد، در اين صورت دانشــگاه بايد بتواند 
به عنوان هيئتــي خودمختار و عضــوي برابر در اين 
گفت و گو شــرکت داشته باشد، البته پاره اي از آن ها 
فراتــر مي رفتند و نوعي فضيلت براي دانشــگاه قائل 
مي شدند و مي گفتند در جهاني که هر روز بيشتر زير 
سيطره ارزش هاي کاسب کارانه و نظامي در مي آيد، 
به دانشگاه به ويژه، بايد اميد بسيار بست. )در اين مورد 
بنگريد بــه: منتقدان جامعه: تي. بــي. باتامور. ترجمه 

محمد جواهر کام، 1390( 
به دانشگاه هاي کشور خودمان برمي گرديم  و مسئله 
استقال دانشــگاه ها را در کشــور خودمان بررسي 
مي کنيم و اينکه  مشــکل اصلي دانشــگاه و جنبش 
دانشــجويي ما چيســت و جريان هاي دانشــجويي 
مي بايســت در مرحله اول تمرکز خودشان را متوجه 

چه امري کنند؟ 
اســتيضاح اولين وزير دکتر روحاني از وزارتي کليد 
خــورد کــه يکــي از حســاس ترين وزارتخانه هاي 
تاريــخ معاصــر ايــران بوده و هســت. هميشــه اين 
دانشــجويان و جامعه دانشــجويي بوده اند که قرباني 
سياســي بازي مي شدند و همچنان مي شــوند. بعد از 
فشــارها و جو پادگاني که در دولت احمدي نژاد بر 
دانشــگاه ها تحميل شــد ديگر رمقي براي دانشگاه 
و دانشــگاهيان نمانده بود و دانشــجويان چشم اميد 
خود را بــه دولت آينده دوخته بودنــد تا معجزه اي 
شــود و اميد به دانشگاه ها برگردد،  اما غافل از اينکه 
سيســتم دانشــگاهي و استقال نداشــتن دانشگاه در 
مقابــل ديگر نهادها مجالي به دانشــگاه نمي دهد که 
بتواند بدون توجــه به چالش ها و فراز و نشــيب هاي 
سياســتگذاري هاي کان و خرد کشــوري مصون 
باشــد. نمونه آن هم انتصاباتي است که با روي کا ر 
آمــدن هر دولتــي در جزئي ترين مناصب دانشــگاه 
صورت مي گيرد و اين سبب مي شود که در سال هاي 
بعد بــا روي کار آمدن دولتي ديگر، سياســت هاي 

در ايــن نوشــته ابتدا ســعي شــده تعريفي از 
جنبش هاي اجتماعي داده شود سپس تعريفي از 
جنبش دانشجويي به عنوان يک جنبش اجتماعي، 
همچنين اهــداف و آرمان هاي آن و بررســي 
يکــي از کارکردها و اهــداف اوليه جنبش هاي 
دانشجويي که همانا استقالل دانشگاه است، ارائه 
شود و در نهايت توصيه آن به فعاالن دانشجويي 

امروز دانشگاه هاي ايران. 
جنبش دانشجويي همانند يک جنبش اجتماعي

به طور خاصه مي توان گفت جنبش هاي اجتماعي 
حرکت هاي جمعي هســتند که در بيــن آن ها منافع 
و عوامل مشــترکي وجود دارد و در کل کنشگران 
جنبش هاي اجتماعي هدفي جز تغيير در جامعه ندارند 
که براي اين هدف از راه هاي مختلف وارد مي شوند. 
جنبش هاي اجتماعي داراي ســازمان يافتگي ســطح 
بااليي نيســتند و معموالً به صورت پراکنده زيســت 
مي کنند و بعضاً اعمالي که از جنبش ســر مي زند بر 
اساس ضوابط و مقررات و قانون خاصي نيست بلکه 

اين اعمال، کمتر جنبه رسمي و نهادي دارند. 
جنبش دانشــجويي را نيــز مي توان بــه عنوان يک 
جنبش اجتماعي تعريف کــرد. اين جنبش از جمله 
جنبش هايي است که محصول تمدن جديد است. با 
تأسيس دانشگاه ها به سبک مدرن امروزي به تدريج 
جنبش هــاي اجتماعي نيز در دل دانشــگاه هاي اکثر 
کشــورهاي جهان شکل گرفتند. جنبش دانشجويي 
به دليل سياســت هاي نادرســت حاکم بــر جامعه و 
همچنين فقدان احزاب سياســي و نهادهاي مدني در 
جامعه شــکل مي گيرد. دانشــجويان به دليل درک 
شرايط سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جامعه 
خــود به اين مســئله پي مي برند که عــاوه بر اينکه 
آن ها مســئوليت تحقيق و تفحص علمي در دانشگاه 
دارند، مي بايست نسبت به شرايط سياسي، اجتماعي، 
فرهنگي و اقتصادي جامعه خود نيز احساس مسئوليت 
کننــد و در واقع مي توان گفت به زندگي مشــترک 

سياسي خود با ديگر افراد جامعه پي مي برند. 
دانشــجويان به دليل برخــورداري از يــک روحيه 
پرسشگري و آرمانخواهي، توان شک و  ترديد نسبت 
به مسائل مختلف و ذهني خاق و پرسشگر نسبت به 
مسائل علمي وغيرعلمي، خواهان عدالت در جامعه 

هستند. 
استقالل دانشگاه و جنبش دانشجويي

جنبــش دانشــجويي به دليــل ماهيت خــاص خود 
داراي اهداف مختلفي اســت و بر اســاس شــرايط 
خاصــي به وجود مي آيــد.  جنبش دانشــجويي در 
بســياري از جوامع غربي بر اســاس فعاليت هايي در 
راستاي استقال دانشگاه شکل گرفتند؛ لذا استقال 

استقالل دانشگاه ها، اولويت فعاالن دانشجويي

امين داودي

دبير انجمن اسالمي دانشکده ادبيات 
و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي
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جديد نوعي نشــاط و اميــدواري در جامعه ايجاد 
شده اســت. در نتيجه اين گزينه هم نمي توانست 

توضيح دهندگي کافي داشته باشد. 
مســئله ســوم اين بود کــه اين کاهــش ادعايي 
2درصــدي در نرخ مشــارکت از زوايــه ديگر هم 
عجيب به نظر مي رسد. چراکه بر اساس اين گزارش 
قدر مطلق تعداد شاغالن کشــور در تابستان 93 
درســت برابر ميزان اين متغير در تابستان 1386 
است. يعني از تابســتان 1386 تا تابستان 1393 
هيچ اشــتغال خالصي در کشور ايجاد نشده است. 
ســؤال اينجاســت چطور در اين دوره که از محل 
صادرات نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي و غيرنفتي 
حدود 1000ميليــارد دالر به اقتصاد ايران تزريق 
شده حتي يک نفر به تعداد جمعيت شاغل کشور 
اضافه نشده باشد. در اين زمينه براي اينکه مقياسي 
براي سنجش وجود داشته باشد به گزارشي که در 
اواخر دهه 1370 در مؤسسه کار و تأمين اجتماعي 
انجام شــده استناد کردم. اين کار پژوهشي تجربه 
اشــتغال زايي در چين را بررسي کرده بود و نشان 
داده بود که در فاصله ســال هاي 1979 تا 1996 
چيني ها در مجموع از محل تجهيز پس انداز داخلي 
و سرمايه گذاري خارجي چيزي حدود 330 ميليارد 
دالر ســرمايه گذاري کرده بودند که در نتيجه آن 
226 ميليون فرصت شغلي ايجاد شده بود. پرسش 
ما اين بود که واقعاً تفــاوت مديريت اقتصادي در 
ايران و چين تا اين حد اســت؟ و چگونه از طريق 
هزينه کــرد مبلغي حدود ســه برابر در نصف دوره 
زماني مربوط بــه چيني ها، مي تــوان اين پديده 

حيرت انگيز را توضيح داد. 
در اوايل ارديبهشت 1394 گزارش بانک جهاني در 

نرخ مشــارکت تنها در فاصله تابســتان 92 تا 93 
اتفاق افتاده اســت. تقريباً هم زمــان با اعالم اين 
مسئله ســخنگوي دستگاه قضا نيز هشدار داد که 
کارشناســان نبايد آمارهاي رسمي انتشار يافته در 
کشور را به چالش بکشند و مورد ترديد قرار دهند. 
در اين شــرايط چاره اي که باقي ماند اين بود که 
ضمن احترام به استانداردهاي قانوني از سخنگوي 
دولت که مســئله کاهش خارق العــاده بيکاري را 
اعالم کرد و مرکز آمار ايران پرسش هايي را مطرح 
کنيم که البته هنوز هيچ کدام پاســخ داده نشده 
اســت. پرسش اول اين بود آيا کاهش ناگهاني نرخ 
مشــارکت مي تواند ناشــي از اين باشد که ناگهان 
يــک بخش قابل اعتنايــي از جمعيت دارايي هاي 
خارق العاده اي به دســت آورده اند و اين دارايي ها 
آنچنان آنها را نســبت به آينده مطمئن کرده که 
آنها از فرط خوشــي از اشتغال انصراف داده اند؟ با 
توجه به اينکه نحوه واکنش مردم به تقاضاي دولت 
در زمينه انصــراف از يارانه نقدي چنين تصويري 
را تأييد نمي کند، نوع پاســخ دولــت به اين ابهام 

مي توانست راه گشا باشد.
گزينــه دومي که به عنوان پرســش مطرح کردم 
اين بود آيــا اين کاهش نرخ مشــارکت مي تواند 
ناشي از سرخوردگي شــديد نيروي کار باشد؟ به 
عبارت ســاده افرادي که مدتي در جســت وجوي 
کار بوده اند و شــغلي پيدا نکرده اند، در اين مدت 
يک ساله آنچنان سرخورده شده اند که از جست وجو 
بــراي کار انصراف داده اند؟ با توجه به اينکه مقطع 
اين تحول از تابســتان 92 تــا 93 بود اين فرض 
هم با تبليغات دولت ســازگاري ندارد چراکه آنها 
با ادله اظهــار مي کردند که با روي کار آمدن دولت 

در ايــران با وجــود اينکه تکذيب و نفــي و انکار 
واقعيت ها يک پديده شناخته شده است اما در مورد 
اين واقعيت که اقتصاد ايران خوب کار نمي کند، به 
دليل شواهد متعدد در اين زمينه، اين نفي و انکار 
به صورت گسترده وجود ندارد. شواهد بسياري را 
مي توان بــراي بدکارکردي اقتصاد ايران ذکر کرد؛ 
اما مســئله اين است که از ســال 1384 اقتصاد 
ايران مسيري را طي کرد که حتي براي طرفداران 
افراطي دولت مزبور جاي ترديدي براي سوءکارکرد 
اقتصاد و اتالف بي سابقه منابع باقي نماند، چرا که 
اين موضوع حتي بر اساس گزارش هاي رسمي آن 
دولت هم انکارکردني نبود. در چنين شــرايطي به 
طور طبيعي انگيزه ها براي واکاوي ريشه هاي اين 
مشــکل و تدوين راه حلي بــراي برون رفت از اين 

وضعيت بيشتر مي شود.
براي درک بهتر بدکارکردي اقتصاد ايران، مراجعه 
بــه آمار حوزه کار به عنوان نمونه اي از خروار قابل 
توجه است. در تابستان 1393 مرکز آمار ايران در 
گزارشي ادعا کرد که نرخ بيکاري در اقتصاد کشور 
کاهش يافته اســت. اين آمار صرف نظر از حرف و 
حديث هــاي مربوط به مبانــي و تکنيک هايي که 
مبناي ســنجش بيکاري هســتند و در مورد آنها 
به اندازه کافي صحبت شــده است، حکايت از اين 
داشت که کاهش نرخ بيکاري ناشي از افت ناگهاني 
2درصدي نرخ مشــارکت جمعيت فعال کشــور 
بوده است. کســاني که با مسائل بازار کار سر و کار 
دارند مي دانند که تغييرات در نرخ مشــارکت در 
کوتاه مدت اتفاق نمي افتد و هر تغيير 1درصدي در 
اين نرخ به حداقل 10 ســال زمــان نياز دارد؛ اما 
براســاس گزارش مرکز آمار کاهش 2درصدي در 

راه سومي براي اقتصاد نيست
بازنگري تجربه دهه اول انقالب براي مبارزه با فساد 

در گفت و گو با فرشاد مؤمني

مسئله فساد اقتصادي سيستماتيک در کشور به حدي رسيده که مسئوالن از جناح هاي مختلف در سخنان خود بارها به آن آشاره 
کرده اند. نتيجه این سطح از فساد در اقتصاد سر برآوردن باندهایي است که هيچ قانوني را بر نمي تابند و براي کسب سود بيشتر به 
دنبال بي ثباتي در فضاي اقتصادي کشور هستند. این موضوع در مقاله »آیا راه سومي براي اقتصاد وجود دارد؟« در شماره 89 نيز مورد 
بحث قرار گرفت. با توجه به اهميت این مسئله و اثرگذاري آن بر سطوح مختلف اقتصادي- سياسي کشور به سراغ اقتصاددانان رفتيم 
تا نظر آنها را در این مورد جویا شویم. در این زمينه دکتر فرشاد مؤمني اقتصاددان و عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبایي در 

گفت وگو با نشریه چشم انداز ایران، نکاتي را مطرح کردند. محور پرسش هاي ما در این گفت وگو در دو حوزه اصلي بود:
1-آیا در این شرایط بهتر نيست اقتصاددانان اختالف هاي آکادميک خود را در اولویت دوم قرار دهند و در وهله نخست موضوع مبارزه 

با فساد اقتصادي را پيگيري کنند؟
2-آیا دولت یازدهم توانسته در عرصه مبارزه با فساد گام هاي جدي بردارد؟

آنچه در ادامه مي آید، پاسخ فرشاد مؤمني به این پرسش هاست
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شوک ديده مي شود. طنز تلخ تر ماجرا اين بود که 
گويا آنها در درون خود با يک نزاع وجداني روبه رو 
بودند که اين چه طرز سياســت گذاري است؟ مگر 
آقاي روحاني وعده داده بود که همان سياست هاي 
دولت پيش را با شيب کمتر ادامه مي دهد؟ زماني 
که همان جهت گيري ها با شــيب کمتر اتخاذ شد 
مشاور اقتصادي ايشــان در يک برنامه تلويزيوني 
توضيحاتــي را در اين زمينه به مردم ارائه داد. وي 
سخناني به اين مضمون گفت که ما مي دانيم زماني 
که اقتصاد با رکود تورمي روبروست نبايد دست به 
تغيير قيمت هاي کليدي زد، اما دو محظور داريم 
که بايد اين سياســت را اجرا کنيم البته نسبت به 
گذشته با شيب کمتري اين سياست اجرا مي شود. 
مورد اول مشکل آلودگي بود. گفته شد که آلودگي 
در کشور ابعاد تحمل ناپذيري پيدا کرده و به همين 
دليــل ما بايد قيمت ها را افزايــش دهيم تا تقاضا 
براي مصرف حامل ها کم شده و در نتيجه قيمت ها 
کاهش يابد. مشــکل دوم، کسري مالي دولت بود. 
گفته شــد چون اقتصاد در رکود به ســر مي برد و 
در کوتاه مدت نمي توان افزايش معني دار در ســاير 
منابــع مالي دولت مانند ماليات و نفت ايجاد کرد، 
تنها راه، افزايش قيمت حامل هاي انرژي و در يک 
ســطح پايين تر افزايش قيمت ارز است. در اينجا 
بحــث و اختالف عاطفي و شــخصي نيســت که 
از موضع حل اختالف بين دو شــخص راه ســوم 
پيشنهاد شــود. بحث بر سر اين است که مباني و 
منطق هاي مشخصي وجود دارد که نشان مي دهد 
اين رويکرد همه تخريب هاي گذشته را اما با شيب 
کمتر استمرار مي بخشد و مردم را از انتخاب خود 
دچار يأس خواهد کرد. ضمن اينکه کشور به جاي 
آنکه در مســير بهبود قرار بگيرد، مسير تخريب را 
ادامه مي دهد گرچه از شيب تخريب کاسته خواهد 
شد. البته اينکه ما کمتر تخريب کنيم از تخريب با 
شيب باال بهتر اســت اما اين به معناي حرکت در 
مسير بهبود وضعيت نيست. در حقيقت با اين روند 
همان فاجعه ها در ابعاد کوچک تري اتفاق مي افتد و 

اين مطلوب هيچ کس نيست. 
در اينجا هم موضع گيري در برابر اين سياســت ها از 
منظر اختاف هاي فردي و شــخصي نيســت، بلکه 
بحث بر ســر اين است که حتي اگر سياست گذاران 
به مباني روش شناختي مسئله آگاه نيستند، مي توانند 
به تجربه دولت پيش مراجعه کنند. در ســال 89 که 

کلي متفاوت دريافت مي کنيم. در وضعيتي که اين 
اختالف هاي علمي وجود دارد، راه حل اين نيست 
که به ســبک پدربزرگ هاي سابق دو نفر که با هم 
اختــالف دارند را به زور بــه هم نزديک کنيم و از 
آنها بخواهيم آشــتي کنند بدون آنکه ريشه هاي 
مشکل شناسايي شــوند يا آنکه تالش ما اين گونه 
جلوه گر شود که مي خواهيم ريشه هاي نظري فهم 
مســئوالن اقتصادي کشــور طي بالغ بر ربع قرن 
اخير را در شــکل گيري اوضاع به غايت نابســمان 
و فاســدپرور را کم اهميت شمرده يا پنهان سازيم، 
مســئله علمي را بايد با روش و منش علمي حل 
کرد. براي اين کار فيلســوفان علم و روش شناسان 
علوم انساني سازوکارهاي مشخصي را پيش چشم 
ما قرار داده اند و ما مي توانيم بر اين اساس مسائل 
را فهم و حل کنيم.  بر مبناي اين راه حل ها مي توان 
مشخص کرد که کدام مسائل به هم مربوط است 
و کدام مســائل با هم ارتباطي نــدارد. در ماجراي 
بحران بــزرگ 1929 هيچ کــدام از اقتصاددانان 
طرفدار بنيادگرايي بازار از تبيين هاي جان مينارد 
کينز راضي نبودند، اما چون مالک و مبنا، استدالل 
و ارائه شــواهد بود آنها خــود را ناگزير از پذيرش 
ادعاهــاي کينز ديدند و به آن تن دادند. جامعه ما 
هم اگر مي خواهد اين مرحله را طي کند بايد اين 

بلوغ فکري را جست وجو کنيم. 
بحثي کــه ما در اين زمينه تاکنــون مطرح کرده ايم 
اين بوده که از نقطه عطف سال 68 به بعد در اقتصاد 
ايران الگويي نظري و يک برنامه يا بســته سياســي 
مشــخص در دستور کار قرار داشته و طرفداران اين 
الگو بر اســاس آموزه هاي مورد قبول خود نقدهايي 
به عملکرد اقتصاد ملي در 10 ساله اول انقاب وارد 
و استدالل مي کرده اگر اصول مورد نظر آنها به اجرا 
درآيد نه تنها کاســتي هاي ابتــداي انقاب برطرف 
مي شــود، بلکه ما مي توانيم با شــتاب بيشتر و هزينه 
کمتر به شــرايط ايده ال براي اقتصاد کشور برسيم. 
زمانــي که ما اين عملکرد 25ســاله را که بيشــتر بر 
مبناي بنيادگرايي بازار بوده بررسي مي کنيم، مي بينيم 
که آنها بخش مهمي از دستاوردهاي 10 ساله ابتداي 
انقاب را نابود کردند و به شرحي که گوشه هايي از 
نتايج کاربست اين رويکرد مورد اشاره قرار گرفت، 
منابع کشور را هدر دادند و بحراني از فقر و فاکت 
و تخريب محيط زيســت را بــراي جامعه به يادگار 
گذاشتند و فساد و ربا و رانت را نيز در ابعاد بي سابقه 
حاکم ســاختند. نقطه کليدي اين است که باوجود 
ايــن فجايع تلــخ بر خاف روش علمي دســت کم 
برخي از آن ها همچنــان ادعا مي کنند که مرغ يک 
پــا دارد و حاضر به پذيرش مســئوليت خود در اين 

بحران هم نيستند. 
در جريان مبارزات انتخاباتــي، آقاي روحاني بالغ 
بر دوســوم تبليغات خود را بر انتقــاد از عملکرد 
اقتصــادي دولت قبل متمرکز کــرد و دائما نويد 
مي داد که اين رويه هاي غيرعلمي کنار گذاشــته 
مي شود؛ اما به محض اينکه اين دولت جديد روي 
کار آمد و اولين اليحــه بودجه خود را به مجلس 
فرستاد مشــاهده کرديم از منظر بينش اقتصادي 
همان رويه هــاي دولت پيش يعني دســت کاري 
قيمت حامل هاي انرژي و نرخ ارز و غيره در دستور 
کار قــرار دارد و تفاوت تنها در شــيب وارد کردن 

مورد پيش بيني اقتصاد ايران در سال 2015 انتشار 
يافــت. در اين گزارش دو نکته مهم مطرح شــده 
است. نکته اول اينکه ايران در فرار مغزها همچنان 
رتبه نخســت را در دنيا دارد و ســاالنه 150هزار 
فارغ التحصيل دانشــگاهي از ايران خارج مي شوند. 
با توجه به اينکه در حــال حاضر که تفاهم لوزان 
انجام شــده يک تصور به وجــود آمده که افق هاي 
روشني براي جذب ســرمايه گذاري خارجي براي 
کشــور پديدار شده است در اين ارتباط يک سؤال 
اين اســت آيا کشوري که نمي تواند از سرمايه هاي 
انساني و مادي خود به شکل کارآمد استفاده کند، 
مي تواند از ســرمايه خارجي به شــکل ثمربخش 

استفاده کند؟
نکتــه دوم گزارش اين بود که با اســتاندارد خط 
فقــر مبتني بر بقا که معــادل درآمد روزانه 1/25 
دالر است و پايين ترين ســطح خط فقر به شمار 
مي آيد، گفته شده نسبت حجم جمعيت فقير در 
ايران در اين مدت يعني از سال 1384 تاکنون 4/5 
برابر افزايش يافته. پس باز مي توان پرســيد ما چه 
کرده ايم که با تزريق بيش از 1000ميليارد دالر و 
در کنار آن تزريق چند برابري ريال، فقراي ما بيش 

از 4 برابر شده اند. 
گزارش UNEP در مورد وضعيت محيط زيســت 
در ايران هم نشان مي دهد که در فاصله سال هاي 
1384 تا امروز رتبه ايــران در حفاظت از محيط 
زيســت نزديک 47 پله ســقوط کرده است. اين 
فهرســت را مي توان همين طــور ادامه داد و نکته 
مشــترک آنها نيز اين است که اقتصاد ايران خوب 

کار نمي کند. 
چرا اقتصاد ايران دچار اين ســوءکارکرد است؟ در 
پاسخ به اين پرسش تنها موردي که مي تواند براي 
کشور اميدبخش باشــد اين است که ما بر اساس 
يک مبناي نظري مشــخص مشــکل را شناسايي 
کنيم. در ادبيات توســعه گفته مي شــود تا زماني 
که يک فهم نظري مشــخص از چرايي و چگونگي 
عملکردها در يک جامعه پديد نيايد، آن جامعه با 
بالتکليفي، سردرگمي، هرزرفت منابع و تشنج در 
مناســبات و روبه روست. چراکه در غياب يک فهم 
نظري نظام مند موضوعات بي ارتبــاط را مي توان 
به هم نســبت داد يا در مقابل، وجود هر ارتباطي 
را ميان متغيرها منکر شــد و در نتيجه ما دائم با 
آزمون و خطاي بي فرجام زمان را از دست مي دهيم 
و منابع را تلف مي کنيم. بر اين اســاس داشــتن 
يک فهم نظري مشــخص که به ما قدرت تبيين، 
پيش بيني و تجويز بدهد، راه حل اصولي براي فهم 
ريشــه هاي مشــکالت و البته حل اين مشکالت 
اســت. از اين رو اگر کسي اهميت اين فهم نظري 
را دست کم بگيرد، گويي مي خواهد تالش کند که 
ايران در اين بالتکليفي باقي بماند. راه چاره اصولي 
اين نيست که ما اختالف نظرهاي تئوريک را مذموم 
بشماريم يا ريشــه گرفتاري کشور را ناشي از نوع 
روابط دو گروه اندک بدانيم. کساني که در فلسفه 
علــم کار کرده اند مي دانند کــه اختالف نظرهاي 
تئوريک حتي در علوم دقيــق هم وجود دارد چه 
رســد به علوم انساني. به طور نمونه هر کدام از ما 
تجربه داشته ايم که با يک بيماري معين وقتي به 
5 پزشــک مختلف مراجعه مي کنيم 5 تجويز به 
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مي شــود. در اين ســاختار قدرت و توزيع منافع که 
نيرو محرکه اين رويه است بر اساس آنچه مشاهدات 
ثبت شده و گزارش هاي رسمي نشان مي دهد، عامه 
مــردم و توليدکنندگان بزرگ تريــن زيان  بينندگان 
هســتند و رانت خواران، رباخواران و کســاني که از 
سازوکارهاي فاســد منافع کسب مي کنند بيشترين 

نصيب را داشته اند. 
اين مســئله مي تواند با جزئيات بيشتر هم نشان داده 
شــود، اما در هميــن چارچوب معتقد هســتم تغيير 
جهت در عرصه مديريت اقتصادي کشــور از آنچه 
که در 10 ســاله اول انقاب دنبال مي شد و آنچه که 
بالغ بر 25 ســال گذشته مشاهده مي شود به صورتي 
بود که در 10 سال نخست مهمترين حاميان دولت ها 
توليدکننــدگان و عامــه مــردم بودنــد و در مقابل 
رانت خواران و کساني که از روش هايي فاسد درآمد 
خود را حداکثر کرده بيشــترين انتقادها را نسبت به 

عملکرد دولت هاي آن دهه داشتند. 
وقتي يــک جابه جايي 180درجــه اي در اين زمينه 
اتفاق افتــاده بدون آنکــه صرفاً اشــخاص را متهم 
کنيم و از ساختار نهادي مشوق رانت غفلت ورزيم 
يا با مثــال آوردن از مصداق هاي خــاص، بذر کينه 
را بکاريم بايد منطق رفتاري بسترســاز اين ماجرا را 
جســت وجو  کنيم. برخورد شخص محور، اصولي و 
کافي نيســت. مطالعه هاي تاريخي متعدد در مقياس 
جهاني صورت گرفته که نشان مي دهد زماني که ما 
با منطق رفتاري و چارچوب نهادي با مشکل برخورد 
مي کنيم اثرگــذاري آن 25 تا 38 برابر از گزينه هاي 

رقيب بيشتر است. 
زمانــي که تأکيد مي شــود تبيين نهادي، مســئله را 
بهتر و بيشــتر آشــکار مي کند، موضوع دلبســتگي 
ايدئولوژي زده به يک الگوي نظري خاص نيســت، 
بلکه بر اســاس موازين روش شناختي مشخص و با 
شــواهد تجربي متعدد اين الگوي نظري کارآمدي 
بيشــتري از خود نشــان داده اســت و اگر فردا يک 
الگــوي نظــري کارآمدتر پيدا شــود خــرد علمي 
مي گويد نبايد به الگوي قبل تعصب داشــت و بايد 
به ســراغ الگوي کارآمدتر و قوي تر برويم. کساني 
که با فلسفه علم آشــنايي دارند مي دانند رقابت بين 
نظريه ها رقابت بين حق و باطل نيســت، بلکه رقابت 
بر ســر قــدرت توضيح دهندگــي اســت. وقتي ما 
مي بينيم آموزه بنيادگرايي بازار بر اســاس مطالعاتي 
که اقتصاددانان بزرگ انجام داده اند قادر به توضيح 
چهارپنجم تحوالت اقتصادي تاريخ بشــر نيســت، 
پافشــاري روي اين الگو نسبتي با خرد علمي ندارد، 
بلکه با تعصبات ايدئولوژي زده و البته منافع نامبارک 
ارتبــاط دارد. مــا بايد جايگاه تئــوري را از جايگاه 
ايدئولوژي تفکيک کنيم. بنيادگرايي بازار که در 25 
سال گذشته کمتر يا بيشتر مبناي تصميم گيري هاي 
اقتصادي در ايران بوده، نسبت به 10 ساله اول انقاب 
گستره و عمق فســاد مالي را به طرز خارق العاده اي 
افزايش داده، ناکارآمدي ها به شرحي که اشاره شده 
را بــاال برده و در عين حال فقــر و فاکت و بحران 
محيط زيست را هم تشديد کرده است. اين رويکرد 
نظري بيش از 25 سال در ايران تجربه پس داد و اين 
ســطح از فاجعه هاي اقتصادي، اجتماعي و انساني به 
بار آورد و از اين رو بايد به ســوي يک مبناي نظري 

کارآمدتر حرکت کنيم. 

در عرصه سياســت، اقتصــاد و اجتماع بزک علمي 
ببخشند، چرا بايد از راست افراطي تفکيک شوند؟ 
ضمن آنکه رويکرد ظالمانه تشــويق ناکارآمدي و 
تنبيه بي تقصيرها نيز اعتراض برانگيزي مي کند و آن 

هم بسترساز اعمال خشونت مي گردد.
بر اســاس گفته هاي مشاور اقتصادي رئيس جمهور، 
دليل دوم براي دســتکاري قيمت هــاي کليدي در 
کشــور بهبود وضعيت درآمدي دولت اســت. اين 
در حالي اســت که در زمان مســئوليت ايشــان در 
ســازمان برنامــه و بودجــه و به طور مشــخص در 
گزارش اقتصادي ســال 73 تأکيد شده بود که پس 
از 6 ســال شــوک درماني ما به اين نتيجه رســيديم 
که آســيب پذيري دولت از سياســت هاي تورم زا از 
آســيب پذيري بنگاه ها و خانوارها بيشــتر اســت. به 
لحاظ آماري در سال 72 شاخص ضمني هزينه هاي 
خانوارها و بنگاه هاي توليدي رشد 22/5 درصدي را 
نشــان مي دهد، اما در همين سال شاخص هزينه هاي 
مصرفي دولت رشــد 71 درصدي را به ثبت رسانده 
اســت. اين آمار مشخص مي ســازد دولت در برابر 
سياست شــوک درماني 3/5 برابر بيشتر از خانوارها 
و بنگاه هــا آســيب مي بيند کــه در نتيجــه آن، هم 
ناکارآمدي دولت بيشــتر مي شــود و هم گســتره و 
عمق فســاد در کشــور افزايش خواهد يافت. سؤال 
اينجاســت که وقتي اين گزارش در دوران مسئولت 
هميــن فرد نوشــته شــده و ابعــاد فاجعه آميزتر اين 
رويکــرد در دوران احمدي نــژاد بــه وضوح تجربه 
شد چرا بازهم همين رويکرد ادامه مي يابد و به واقع 
عناصر اصلي بسترساز براي تشديد فضاي رانتـ  ربا 

و فساد کدام است؟
زماني که در دولت پيش مسئله واردآوردن شوک به 
قيمت حامل هاي انرژي مطرح شد، مشاور اقتصادي 
آقاي روحاني در مقالــه اي عنوان کرد بايد در کنار 
اين سياست، شــوک به قيمت ارز هم اجرايي شود 
و شــوک ها به صورت ترکيبي باشند. در سال هاي 
90 و 91 در اقتصاد ايران همين سياســت اجرا شــد 
و ما مشــاهده کرديم بي ســابقه ترين ســطح فساد، 
ناکارآمــدي، اتاف منابع و فروپاشــي بنيه توليدي 

اقتصاد در همين دوره اتفاق افتاد. 
مســئله مهم ديگر اين اســت افرادي که مي خواهند 
مســائل اقتصاد سياســي ايران را بــه صورت علمي 
و نه بــا حب و بغض و دگم هاي از پيش تعيين شــده 
بررســي کنند بايد توضيح دهند که از ســال 1368 
تا امــروز کــه 4 دولــت روي کار آمده انــد و اين 
دولت ها در بســياري از امور فاصله ها و تفاوت هاي 
بينشي و سياستي چشم گيري داشته اند چرا در عرصه 
مديريت اقتصادي همه يک رويکرد داشته اند و آن 
هم اصرار بر وجوهي از تعديل اقتصادي بوده است. 
اين موضوع بايد به روش علمي توضيح داده شود. ما 
سعي کرده ايم اين رويکرد را با توجه به مباني علمي 
مشخص در جلسه هاي مؤسســه دين و اقتصاد و در 
گفت وگوهايي که با رسانه  ها داشته ايم توضيح دهيم. 
مســئله ما هم هرگز برخورد با اشــخاص يا افشــاي 
مراودات مبتني بر منافع ناميمون ميان قدرت و ثروت 
در بين افراد نبوده اســت. به طور خاصه در توضيح 
اين مســئله مي توان گفت که اين مناســبات بيش از 
آنکه با ســطح علم ارتباط داشته باشد به ماحظات 
مربوط به ســاختار قــدرت و توزيع منافــع مربوط 

قيمت حامل هاي انرژي به طور متوســط 550 درصد 
افزايش يافت، )10برابــر ميانگين افزايش قيمت در 
دولــت روحاني بــراي ســال 1393( تقريباً مصرف 
هيچ يــک از حامل هاي انرژي کاهش نيافت و ثابت 
کرد از طريــق افزايش قيمت گرهي از مشــکات 
آلودگي در کشــور باز نخواهد شد. با توجه به اين 
تجربه ما بايد به روش علمي کانون هاي اصلي مشکل 
را شناسايي کنيم. در دوران احمدي نژاد نيز بارها به 
اين موضوع تأکيد شــد که دســت کاري قيمت به 
معني تنبيه مصرف کننده است اين در حالي است که 
کانون اصلي بحران در حامل هاي انرژي در ســمت 
عرضه اين محصوالت اســت. گزارش هاي رسمي 
وزارت نيرو در قالب ترازنامه انرژي نشــان مي دهد 
که ما به طور متوســط روزانه نزديک به معادل يک 
ميليون بشکه نفت خام را در فرآيندهاي توليد، انتقال 
و توزيع حامل هاي انرژي از دست مي دهيم يعني در 
مراحلي که مصرف کننده هيچ نقشــي در آن ندارد. 
در حالي که مشــکل اصلــي مربوط بــه توليدکننده 
انحصــاري و ناکارآمــد انرژي اســت، تنبيه کردن 
مصرف کننده به همان اندازه که غيرعادالنه اســت، 
ضدتوسعه هم است. چراکه وقتي هزينه ناکارآمدي 
عرضه کننــده انحصارگــر به عهــده مصرف کننده 
بي گنــاه و بي دفاع گذاشــته مي شــود عرضه کننده 

ترغيب مي شود که ناکارآمدي خود را ادامه دهد. 
زماني که بر اســاس تجربه کشور و منطق هاي علمي 
ناکارابودن اين سياســت اثبات مي شــود، اما باز هم 
روي اجرايي شدن آن تأکيد مي شود؛ به اين معني که 
نبايد با وجود اين همه تجربه عملي، ريشه اين رفتار 
را در ساحت علم جست وجو کرد، بلکه بايد پاسخ 
را در تحليلي بر اســاس منافع و قــدرت گروه هاي 
خاص يافت. تأکيد مي شود که موضوع، يک مسئله 
شخصي نيست که راه حل شخصي در قالب راه سوم 
داشته باشد، بلکه مســئله بر سر منطق رفتاري است. 
زماني که يک مســئله ساختاري اســت و در تسخير 
علم قرار دارد، ارائه کردن راه حل هاي شخص محور  
دادن آدرس غلط اســت. مسئله ســاختاري، راه حل 

ساختاري مي طلبد.
در مقاله راه ســوم تأکيد شــده که راســت افراطي 
در ايران بســيار خشونت ورز، فاســد و زورگوست. 
حال بحث بر ســر اين است که آنهايي که از طريق 
تئوري هــاي بنيادگرايي بازار به ايــن گروه کمک 
مي کنند تا بــه راه حل هاي منحط و ضدتوســعه اي 

دکتر فرشاد مؤمني
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در 40 سال گذشته در کشور اول است. اين درحالي 
اســت که در همه جاي دنيا شــرايط جنگي نيروي 
محرکه بزرگ فســاد است. اين مسئله بيش از آنکه 
بــه ويژگي هاي شــخصي دولتمــردان در آن دوره 
وابسته باشد، به هوشــمندي هاي سياستگذاري ها با 
توجه به اين منطق هاي رفتاري وابسته است. اين نوع 
سياست گذاري نيز بيش از همه مرهون بصيرت هاي 
عميق و هوشمندي هايي بود که استاد بزرگ مرحوم 

عالي نسب نسبت به شرايط اقتصادي ايران داشتند.
بايد توجه داشــت صرف نظر از اينکــه نمايندگان 
مجلس چه کســاني باشــند و اکثريت آنهــا از چه 
جناحي باشند، اين سياست به نوعي شفاف سازي در 
عرصه تخصيص منابع است. از آنجايي هر تصميمي 
کــه از کانال مجلــس عبور مي کند، الزاماً شــفاف 
مي شــود، اين تصميــم به نوعي نظارت مــردم را بر 
چگونگي تخصيص منابع به همراه دارد و در چنين 
ساختاري هزينه فرصت رانت جويي افزايش يافته و 
انگيزه فساد به حداقل مي رسد. زماني که تخصيص 
منابع ارزي شفاف مي شود رانت جويان به جاي آنکه 
پشــت درهاي بسته با يک فرد از قوه مجريه مذاکره 
خصوصــي کنند بايــد رضايت بيــش از 150نفر از 
نماينــدگان را در صحن علني به دســت آورند. در 
اين شــرايط به لحاظ تئوريک گفته مي شود هزينه 
فرصت رانت جويي به شــدت افزايش مي يابد و اين 
سياست مستقل از اشخاص موضوعيت دارد. عاوه 
بــر اين با چنين سياســتي بدنه دولت در برابر فســاد 
واکســينه مي شــود چراکه اگر کســي براي گرفتن 
امتياز به دولتي ها رجوع مي کرد و در جست وجوي 
اغواگري هاي فاســد بر مي آمد به وي گفته مي شد 
دولت تابــع مصوبه مجلس اســت و بايــد در برابر 
مجلس پاسخگو باشيم و در نتيجه اين تمهيد دولت 
را نيز به نوعي پاسخگو کرد. به طور خاصه در نتيجه 
اين راهبرد، هزينه فرصت رانت جويي افزايش يافت، 
امکان نظارت تخصصي مدنــي فراهم آمد، دولت 
پاسخگو شد و فساد در بدنه دولت به حداقل رسيد؛ 
اما از نظر ما دستاورد اصلي اين تمهيد نهادي اين بود 
که به همه بازيگران اقتصادي پيام داد که اگر کسي 
مي خواهد در ايران برخوردار شود بايد استعدادها و 
توانمندي هاي خود را در مســير توليد قرار دهد و از 
طريق رانت ربا و فســاد امکان بهره برداري گسترده 
وجود ندارد. همين مســئله بود که توانست مقاومت 
اقتصــاد ايران را در يک جنگ طوالني مدت که در 
400 سال گذشته در تاريخ ايران بي سابقه بوده است، 

باال ببرد. 
نحوه تخصيص اعتبارات بانکي دومين مورد از اين 
5 مورد اســت. در 25 ســال گذشته حتي يک فساد 
بزرگ نمي  توان پيدا کرد که يک ســر آن به بانک 
ختم نشود. اين به معناي آن نيست که افرادي که در 
بانک ها هستند لزوماً اشکال دارند، بلکه در شرايطي 
که اقتصاد با شــوک هاي تشديد کننده تقاضاي پول 
روبرو اســت براي رانت جويان و رباخواران مي ارزد 
که بخشي از سود خود را در بدنه بانکي خرج کنند 
تا به اعتبــارات بانکي ارزان تر دســت يابند. ما بايد 
بررســي کنيم مديريت دوران جنگ چه تمهيداتي 
را بــه کار برد که هزينــه 54 درصد اعتبارات بانکي 
تخصيص داده شده براي اقتصاد کشور صفر بود. اين 
موضوعي است که تنها افرادي که آقاي عالي نسب 

به اين پرسش تقريباً همه توليدکنندگان گفته بودند 
که مشکل اصلي و عمده آنها کمبود نقدينگي است 
و توليدکنندگان قادر نيســتند نرخ هاي مورد مطالبه 
رباخــواران را تأميــن کنند. بر اســاس گزارش هاي 
رســمي، بانک هاي خصوصــي بالغ بــر 70درصد 
وام هاي خود را به بخش هاي غيرمولد مي دادند. در 
نتيجه اين تحقيق وزير وقت صنعت 70درصد مشکل 
توليدکننــدگان را کمبود نقدينگي دانســت و اين 
موضوع را به عنوان يک مطالبه مطرح کرد. در مقابل 
رئيس وقت بانک مرکــزي مصاحبه اي عتاب آلود 
کرد و از موضع يک مقام رســمي با صراحت اعام 
کرد سيســتم رســمي پولي کشــور از هــر 4 واحد 
تقاضاي توليدکننــدگان به يک واحد آن مي توانند 
پاسخ دهند. با اين سخن، اين مقام رسمي به روشني 
بيان مي کند که 75 درصد نياز توليد کنندگان بايد از 
بازار غيررسمي يعني بازار نزول خواري تأمين شود. 

در صفحــه 220 کتــاب پيامدهــاي اقتصادي صلح 
)1920( نوشــته جان مينــارد کينز آمده اســت. هر 
سياستي که ارزش پول ملي را هدف قرار دهد، منشأ 
تزلزل و به هم ريختگي هنجارها در همه عرصه هاي 
حيــات جمعــي اســت. بر اســاس اين گفتــه کينز 
شوک درماني تنها اقتصاد را دچار فلج نمي کند، بلکه 
مناســبات اجتماعي را هم به هم مي ريزد. به صورت 
عينــي نيز مي بينيم در دوره اي که اقتصاد ما شــوک 
درماني را اجرا کرده اســت باالترين رشد در ميزان 
جرم و جنايت، ســرقت، بزهــکاري اطفال، طاق، 

صدور چک بامحل و... هم رقم خورده است.
همه اين موارد نشــان مي دهد شوک درماني نيروي 
محرکه رانت، ربا و فســاد است و تفاوتي ندارد که 
شــوک درماني را چه کســي انجام دهد. اينکه ما با 
افــراد و گروه هاي خــاص برخورد کنيــم راه حلي 
ناکارآمد است. ما بايد منطق هاي رفتاري را بشناسيم 
و با سرپنجه تدبير و متکي به يک خرد نظري راه گشا 

به صورت اصولي با مسئله برخورد کنيم. 
بايد در نظر داشــت که کانون هاي فساد و رانت در 
ايران کامًا مشخص است و من در توصيه به دولت 
يازدهم در بدو کار اين دولت 5 کانون اصلي فســاد 
را مشــخص کرده ام و به دولت توصيه کرده ام اگر 
مي خواهيــد ايران نجــات پيدا کند؛ يعنــي هم بنيه 
توليدي کشــور ارتقا يابد و هم فساد و رانت کاهش 
يابد اين 5 تمهيد نهادي را بايد در دســتور کار قرار 

دهيد.
مــورد اول، تعيين تکليف تخصيــص منابع دالري 
کشــور در مجلــس اســت. در دوران جنگ وقتي 
دولت نحوه تخصيص دالرهاي نفتي را شفاف کرد 
و تصميم گيري در مورد اين تخصيص را از پشــت 
درهاي بسته قوه مجريه به درهاي باز قوه مقننه ارجاع 
داد يک نوآوري نهادي ايجاد کرد که در نتيجه آن 
امروز مي بينيم دولت دوران جنگ به لحاظ پاکدستي 

در اين مســير نقد مباني نظري بسترساز رانت ـ ربا- 
فساد ضروري ترين کار قابل تصور است.

الگــوي نظري جايگزين که مي تواند پاســخگويي 
بهتري درباره مشکات اقتصادي کشور داشته باشد 
چارچوب سياستي خاصي هم دارد. زماني که آقاي 
روحاني بر سر کار آمدند از جمله نخستين اقداماتي 
که صورت دادم و در رسانه هاي عمومي هم به عنوان 
هداياي تاريخي به دولت جديد شهرت پيدا کرد اين 
بــود که مطرح کردم برخورد با اشــخاص فاســد و 
خاطي الزم است، اما کافي نيست. در مدت گذشته 
از انقاب ما بارها افراد را با اميد به بهبود اوضاع يکي 
پــس از ديگري و به کرات تغيير داده ايم، اما پس از 
مدتي گفته ايم که صد رحمت به نفر قبلي. اين آزمون 
و خطا تا چه زماني بايد ادامه پيدا کند؟ بدون ترديد 
افراد فاســد بايد تنبيه و مجازات شوند، اما اين اقدام 
تنها يکي از شــروط الزم براي از بين بردن يا کاهش 
فساد اســت. اقدام مهمتر اين است که ما به ساختار 
نهادي بازتوليدکننده فساد حمله کنيم. در اين زمينه 
مراجعه به آثار دکتر فرامرز رفيع پور مي تواند زواياي 
ديگري از مســئله را مشخص ســازد. ايشان از زاويه 
جامعه شناســي و با يک مباني نظري قابل اعتنا نشان 
مي دهند زماني که تغييرهاي ناگهاني در هر عرصه اي 
از حيات اجتماعي اتفاق بيفتد، گستره و عمق فساد 
افزايش مي يابد. ما بايد ببينيم اين تغيير ناگهاني در 25 
سال گذشته که تا اين اندازه عمق فساد را در اقتصاد 
ايــران افزايش داده اســت، چيســت. در اين رابطه 
وارد کردن شــوک به قيمت هاي کليدي بزرگترين 
تغييرات نهادي را در اقتصاد ايران به دنبال داشــته  و 
بنابراين بزرگترين نيرومحرکه فســاد هم بوده  است. 
زماني که اين مسئله را در متون اقتصادي نيز پيگيري 
مي کنيــم مي بينيم اقتصاددانان بــزرگ بيش از 200 
سال پيش اين موضوع را ريشه يابي کرده اند. به طور 
مشــخص در صفحه 412 کتاب »ثــروت ملل« آدام 
اسميت به صراحت آمده زماني که تغيير ناگهاني در 
قيمت ها ايجاد مي شود اين کار نيروي محرکه رانت 
مي شود. در ادبيات موضوع توضيح داده شده است 
که شــوک هاي قيمتي فضاي کان اقتصاد را رانتي 
مي کنــد و در اين حالت مولدهــا مقهور غيرمولدها 
مي شوند، گســتره و عمق فساد افزايش پيدا مي کند 

و انواع نابرابري ها هم زياد مي شود. 
من اين مسئله را به اعتبار عايق ديني نيز بسط داده ام. 
پرســش من اين بود چرا اقتصــاد ايران طي ربع قرن 
گذشته تا اين ميزان آغشته به ربا شده است. پاسخ به 
اين پرسش در وجه پولي شوک درماني است. زماني 
که شما يک ليتر بنزين را با 5 تومان مي خريديد و به 
ناگهان قيمت آن10 برابر مي شود اين تغيير به تناسب 
آثــاري را در بــازار پول دارد. بر اين اســاس تقاضا 
براي پول متناســب با اين شوک افزايش مي يابد، اما 
از آنجايي که عرضه پول نمي تواند به نســبت تقاضا 
افزايش يابد، بازار رسمي پول قادر به پاسخگويي به 
تقاضاهاي افزايش يافته نيست و در نتيجه رباخواري 
افزايش مي يابد. در اين باره مي توانيد به روزنامه هاي 
27خــرداد 1391 مراجعــه کنيد. ســال 91 به عنوان 
ســال »توليد ملى، حمايت از کار و ســرمايه  ايرانى« 
نامگذاري شــده بــود، و به همين دليــل وزير وقت 
صنعت تاش کــرد از طريق مصاحبه هاي عمقي از 
توليدکنندگان مشکات آنها را جويا شود. در پاسخ 

وارد کردن شوک به قيمت هاي 
کليدي بزرگترين تغييرات نهادي 

را در اقتصاد ايران به دنبال داشته  و 
بنابراين بزرگترين نيرومحرکه فساد 

هم بوده  است
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کره جنوبي و... از وضعيت بهتري برخوردار بود، اما 
پس از پيروزي انقاب با توجه به فضاي »تفکر چپ« 
که در کشــور حاکم بود، دچار اشــتباهاتي شديم. 
يکي از اين اشــتباه ها اين بود که برخي صنايع مهم 
ازجمله خودرو،کفش ملي و... که خصوصي بودند 
را دولتي کرديم. در آن زمان، کفش ملي صادرات 
خوب و فروش بااليي داشت،  خودرو نيز با ساخت 
پيــکان از جايگاه وااليي برخوردار بود، حتي آقاي 
خيامي قصد داشت خط توليد جديدي ايجاد کند و 
به همين منظور سالني را براي توليد پژو در نظر گرفته 
بود؛ اما آمدند در اين صنايع به جاي نظارت، خلع يد 
کردند و مديريت را به کســاني واگذار کردند که 
بيشتر در بخش ســرمايه گذاري تجاري فعال بودند 
و توجهي به توليد نداشتند. به قول يکي از دوستان، 
مديريت را به دســت نخود و لوبيا فروشان سپردند. 
براي نمونه در آن دوران، مديرمالي ايران خودرو به 
يکي از اعضاي هيئت مديره گفته بود که نقدينگي 
نداريم و او صورت هاي مالــي را ديده و گفته بود 
که چرا از ذخيره اســتهاک اســتفاده نمي شــود! 
مديريت اين صنايع مهم به دســت افراد ناآشــنا به 
امور سپرده شده بود و مديران به تدريج تجربه کسب 
کردند و به مرور زمان مديران صنعتي تربيت شدند. 
بنابرايــن بي تجربگي، ضعف مديريت و نداشــتن 
برنامه و اســتراتژي صنعتي علت بحران در صنعت 

و خودروسازي است.
آن زمان، جلوي توليد پيکان دولوکس  ■

گرفته شد.

آرمان رضاپور: در ادامه بحث درباره مشکالت 
صنعت خودرو در اين شماره با مهندس صادق 

نوروزي به گفت و گو نشسته ايم.

ممکن است نحوه ورود خود به صنايع  ■
خودروسازي را شرح دهيد.

پيش از پيروزي انقاب در رشــته برق دانشگاه  □
صنعتي شريف تحصيل مي کردم. پس از دستگيري 
و آزادي از زنــدان ديگر دنبال درس نرفتم؛ اما پس 
از انقاب فرهنگي به دانشگاه رفتم و سال 1364 نيز 
فارغ التحصيل شــدم. من متأهل بودم و نياز مالي نيز 
داشــتم. در آن زمان آقاي مهندس بهزاد نبوي وزير 
صنايع ســنگين بود و عده اي را بورســيه مي کردند 
و من نيز با پيشــنهاد آقــاي مصطفي مايري معاون 
آموزشي سازمان گسترش و نوسازي صنايع، بورسيه 
شدم. آنها از دانشــجويان تعهد مي گرفتند که پس 
از فارغ التحصيلي در آن ســازمان فعاليت کنند. من 
نيز پس از فارغ التحصيل شــدن، به آن سازمان رفتم 
تا تعهد خود را انجام دهم. در ســازمان سمت هاي 
مختلف را پيشــنهاد دادند، ولي تصميم گرفتم که 
از بدنه صنعت شــروع کنم. درنتيجه از سال 1365 
وارد ايران خودرو شــدم. آن زمان ايران خودرو در 
رکود بود و تعديل گســترده نيرو داشت. مدتي در 
ايران خودرو در ســطوح کارشناســي کار کردم و 
ســپس وارد بخش مديريت مياني شــدم. يکي دو 
سال نيز در بخش مديريت واحد برنامه ريزي توليد 
و قالب ســازي فعاليت کردم و بعــد از آن نيز وارد 
هيئت مديــره شــدم و تا ســال 1370 به عنوان عضو 
هيئت مديره ايران خودرو مشــغول فعاليت بودم. به 
علت اينکه مديريت جديد به همکاري با من تمايل 
نداشت، استعفادادم و از سال 1371 از ايران خودرو 
بيرون آمدم. سپس مديرعامل کنتورسازي وابسته به 
وزارت نيرو شــدم و بعد ازآن هم تا ســال 1388 به 
مگاموتور رفتم. از ســال 89 تا به امروز هم به عنوان 
عضو هيئت مديره شرکت »اشــتاد« وابسته به گروه 

خودروسازي ايران خودرو مشغول به کار هستم.

به نظر شــما علــل بحــران در صنايع  ■
خودروسازي و صنايع وابسته به آن چيست؟

پيش از پيــروزي انقاب، صنعــت خودرو در  □
کشور، نسبت به کشورهاي مشــابه ازجمله ترکيه، 

و ميزان تســلط وي به واقعيت هاي نهــادي ايران را 
مي شناسند مي توانند درک کنند. اينها واقعيت هاي 
آزمون پس داده در اقتصاد ايران است. اين راهکارها 
از يک طرف هزينه فســاد را باال مي برند و از طرف 
ديگــر انگيزه توليدي ايجاد مي کند تا ســرمايه هاي 
مادي و انساني کشور به جاي آنکه آينده اي را پيش 
روي خود نبينند و مهاجرت کنند، در کشور بمانند و 
به ارتقاي بنيه توليدي و کاهش همه انواع وابستگي 
ها در کشور کمک کنند. در مقابل در تجربه منحط 
تعديل ساختاري به دستگاه هاي اجرايي دولتي اجازه 
داده شــده بانک طرف قرارداد را خودشان انتخاب 
کنند که اين موضوع به يکــي از کانون هاي اصلي 

فساد در ايران تبديل شده است. 
زماني که تجربه تعديل ساختاري در کشورهاي در 
حال توســعه مورد بررســي قرار مي گيرد، مشخص 
مي شــود که در بيش از 50 درصد کشــورهاي در 
حال توســعه هنگام اجرايي شــدن اين برنامه تحت 
تســلط نظاميان) با کودتا يا با روش هاي ديگر( قرار 
گرفته اند. در ترکيه در ســال 1980 دقيقاً هم زمان با 
کودتــاي نظامي، برنامه تعديل هم به اجرا گذاشــته 
شــد. دليل اين مســئله نيز روشن اســت وقتي شما 
سياســت هاي بنيادگرايي بازار را در شرايط محيطي 
يک کشور عقب افتاده معموالً بسيار فقير و به شدت 
بدهکار در دستور کار قرار مي دهيد، به واسطه اصل 
موضوع آن برنامه يعني حاکميت سرمايه عامه مردم 
و توليدکنندگان در معرض فشارهاي بي سابقه قرار 
مي گيرند. اين فشارهاي بي سابقه چالش مشروعيت 
را بــراي به دولت ها به بار مي آورد. بنابراين به لحاظ 
تاريخي برنامه تعديل ساختاري عامل اصلي افزايش 
قدرت چانه زني نظاميــان و ارتقاي قدرت و ثروت 
ايشان در کشــورهاي در حال توسعه بوده است. در 
ايران به دليــل اينکه بخش بزرگي از مشــکات و 
فاجعه هاي انسانيـ  اجتماعي و زيست محيطي برنامه 
تعديل از طريق تزريق دالرهاي نفتي، پوشانده شده 
است ابعاد شکننده اجراي اين سياست در کشورهاي 
ديگــر رقم نخــورد و عمًا ما با شــرايط حاد يعني 
کودتــاي نظاميان روبــرو نبوده ايم، اما در 25 ســال 
گذشــته قدرت چانه زني نظاميان بسيار بيشتر از 10 
ســال اول اتقاب شده است. اين در حالي است که 
در 10 سال اول انقاب نظاميان به دليل نقش مستقيم 
در دفاع از تماميت ارضي کشور، بيشترين محبوبيت 
را بين مردم داشــتند. در آن دوره نظاميان در اموري 
که صاحيــت آن را داشــتند وارد شــدند و اتفاقاً 
توانايي و شايســتگي خود را هم نشان دادند و امروز 
بخــش بزرگي از قهرمانان ملي مــا را همان نظاميان 
تشکيل مي دهند. به اعتقاد من درگير کردن نظاميان 
با مسائل اقتصادي به واسطه تجربه تعديل حتي براي 
خود نظاميان هم جايگاه اجتماعي بهتري ايجاد نکرد. 
با توجه به همه اين مسائل تأکيد مي کنم که براي رفع 
فساد و مشــکات اقتصادي بايد منطق هاي رفتاري 
خلق کننده چنين ســازوکاري را در اقتصاد شناخت 
و ضمن ممانعت از اجراي سياست هاي تجربه شده و 
ناکارآمد گذشــته از روش هايي که به برخي از آنها 
اشاره شد، هزينه فساد را در کشور باال برد. براي اين 
موضوع نيز جز توسل به علم و راهکارهاي علمي راه 
ديگري جود ندارد و نبايد مســائل علمي را به امور 

مشخص تحويل کرد.■

برنامه ريزي بلندمدت؛ رمز موفقيت 
در صنعت خودرو

گفت وگو با صادق نوروزي
عضو اسبق هيئت مديره ايران خودرو
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آقاي نژاد حســينيان به ايران خودرو فشــار آورد که 
ما به شما ارز داديم، درنتيجه به سرعت توليد کنيد؛ 
امــا مديران ايران خــودرو اعام کردند، اگر شــما 
امــروز ارز بدهيد، خودرو يک ســال ديگر آماده 
مي شود و زمان بر است. ولي ايشان مي گفت ما نياز 
مبرم به اتوبوس و... داريم و اگر اين گونه باشــد ما 
خودرو وارد کشــور مي کنيم. درنتيجه واردات را 
تســهيل کردند و در اين زمان سواري هايي ازجمله 
هيوندايي وارد کشــور شــد. در اينجا بود که ديگر 
ايران خــودرو قــدرت رقابت با اين شــرکت هاي 
خارجي را نداشــت و پژوهاي توليد شده اش روي 
دستش ماند، چراکه با توجه به کيفيت بهتر و قيمت 
ارزان خودروهــاي خارجــي، کســي خودروهاي 
داخلي را نمي خريد. آقاي نژاد حســينيان براي حل 
مشــکل، قانون محدود کردن واردات را در مجلس 
مطــرح کردند که تعرفــه واردات را بــاال ببرند. با 
گذاشــتن اين قانون، واردات محدود شد و فروش 
ايران خودرو با رشد قابل توجهي روبرو شد. در اين 
زمان بود که خودروســازان توانســتند از نظر مالي 

نفسي تازه کنند.

در حــال حاضر، براي خــروج از اين  ■
بحران چه راهکارهايي را پيشنهاد مي کنيد؟

به نظر من پيوستن به خودروسازهاي معتبر دنيا،  □
يکــي از اين راهکارها اســت. ما بايــد از دانش و 
سرمايه آنها استفاده کنيم. درست است که با تاش 
مي توانيــم به اين دانش دســت يابيــم و نمي گويم 
امکان ندارد و باور ندارم، اما زمان و سرمايه بيشتري 
را از دســت مي دهيم. اگر از همان ابتدا هم با يکي 
از بزرگ ترين خودروســازان دنيا همراه مي شديم، 
پيشرفت مي کرديم. اين خودروسازها حاضر هستند 
بخشي از محصوالت را در کنار تأمين داخل صادر 
کننــد و دانــش فني هم بدهنــد. کاري که در کره 

جنوبي و ترکيه انجام پذيرفته است.
ديگــر اينکــه دولــت بايــد خودروســازي را از 
حالــت دولتي خارج کند و به ســمت خصوصي و 
رقابتي شدن پيش ببرد. البته نبايد به واردات، آزادي 
مطلق بدهد، چراکه فعًا براي رقابت کامل ضعيف 
هستيم و اگر واردات خودرو را بدون هيچ تعرفه اي 
آزاد بگذارند، خودروهــاي باکيفيت و ارزان وارد 
مي شــود. درنتيجه آزادي مطلق درســت نيســت. 
محدود کردن مطلق هم کار صحيحي نيست، چراکه 

بــه غيــر از قطعاتي کــه از پيــش در ايران خودرو 
توليد مي شــد همه قطعات از انگلستان وارد مي شد. 
چون قيمت ارز بســيار کم بود، خودکفايي صرف 
نداشــت. ايران شــايد 15ـ  10 قطعه ساده مانند ميله 
زيــر کاپــوت را در داخل توليد مي کــرد و بقيه از 
انگليــس وارد مي شــد. تالبوت بخشــي از قطعات 
را خــودش توليد مي کرد و بخــش زيادي را نيز از 
قطعه ســازان خود خريداري و جمع مي کرد و کد 
خــود را روي آن درج مي کرد و به ما مي فروخت. 
زماني که ماشــين آالت از تالبوت خريداري شــد، 
جهت تأمين قطعاتي که قطعه ســازان تالبوت تأمين 
مي کردند با مشــکل روبرو  شديم. من در آن زمان 
در ايران خودرو مشــغول به کار بودم. هيئت مديره 
تصميــم گرفت و تيمي را در انگليس مســتقر کرد 
و بــا کمــک تالبوت، قطعه ســازان را شناســايي و 
قطعات موردنياز را تأمين کرد. به هرحال، پروژه اي 
با عنــوان »پيکان بــدون تالبوت« )توليــد 50 هزار 
پيکان( تعريف شــد که در داخل کشور راه اندازي 
شــد. اين زمان نقطه عطف و نخستين مرحله اي بود 
که ايران در ســاخت قطعه قدمي برداشت. اگرچه 
پيکان به روز نبود، اما باعث وارد شــدن اطاعات و 
دانش فني ســاخت قطعه به ايران شد و قطعه سازي 
در کشور رشد عمده اي کرد. در حال حاضر، همه 
قطعه سازان همان کســاني هستند که از قطعه سازي 

پيکان شروع کردند.
به نظر من يکي از مشکات ما نداشتن برنامه تعريف 
شده و بلندمدت و مقطعي تصميم  گرفتن است. در 
ايران متناسب با شــرايط اقتصادي مدتي به ساخت 
داخل و مدتي نيز به واردات مشغول شديم؛ يعني در 
مواقعي به طور مقطعي جلوي واردات گرفته شــد و 
زماني نيز واردات آزاد شد. براي نمونه قرارداد پژو 
در زمان مديريت آقاي ميرخاني به امضا رســيد، اما 
با تأخير زياد اجازه اجراي آن داده شد. پروژه ال90 

هم به همين صورت بود.
وقتــي قرارداد پــژو در ايران امضا شــد، تقريباً پژو 
405 خــودروي روز دنيــا بــود، اما تا بــه توليد در 
کشــور رسيد، دو، سه سال به تأخير افتاد. زماني که 
پژو در کشور توليد شــد، تعرفه واردات پايين بود. 
جنگ تمام شده بود و آقاي نژادحسينيان وزير بود. 
در اين زمــان، درآمد ارزي مملکت باال رفته بود و 
به شدت در کشــور نياز به خودرو احساس مي شد. 

در کل در بخش صنعت ازجمله خودروســازي  □
هر دوره اي متناســب با وضعيت عمومي اقتصادي 
مملکت و ذخاير و درآمد ارزي مان مديريت شــد. 
ســال 1359 جنگ تحميلي بين ايران و عراق اتفاق 
افتاد، منابع ارزي و سرمايه گذاري مان محدود بود، 
لــذا با کمبود منابع روبرو بوديم؛ بنابراين تصميم بر 
آن شد که توليد خودرو سواري به ويژه سواري هاي 
لوکــس متوقف و تعطيل شــود و توليد به ســمت 
خودروهــاي عمومــي و کار ازجملــه ميني بــوس 
و اتوبــوس حرکت کــرد. ايران خــودرو نيز توليد 
خــودروي ســواري را تعطيل کــرد و توليد وانت، 
اتوبوس و ميني بوس را در اولويت قرار داد و اعام 
کــرد با توجه به شــرايط مملکت، نيــازي به توليد 

خودروي سواري نداريم.
ايران خودرو در سال 65 به عنوان خودروساز به نوعي 
تعطيل شــد. در اين ســال، از آنجا که امکان ادامه 
فعاليت نداشــت، براي نجات، بازخريد گسترده اي 
انجــام داد و 13 هزار نيروي کار آن به 6500 تقليل 
يافــت و به توليدات نظامي روي آورد. چند ســال 
پس از شروع جنگ، ارز دريافتي ايران خودرو صفر 
بــود و اعتبار ارزي به ايــن گروه صنعتي اختصاص 
داده نمي شد. شــرکت تالبوت اعام کرده بود که 
ما در بندر 30 هزار دستگاه قطعات خودرو را آماده 
ارسال داريم، اما چون شما اعتبارگشايش شده براي 

ارسال نداريد، ما توليد را متوقف کرديم.

هدف آنها صادرات بود يا واردات؟ ■
چون عمــده قطعات وارداتــي را تالبوت تأمين  □

مي کــرد، توليد تالبوت زنجيــروار وصل به خريد، 
دريافت و توليد ايران خودرو بود؛ لذا وقتي 30 هزار 
دستگاه قطعات که برابر شش ماه توليد ايران خودرو 
در آن زمان بود، در بندر انگليس اســتوک شــد و 
ايران خودرو نتوانســت خريــداري و حمل کند به 
توقف توليد تالبوت انجاميد،30 هزار تا هم از طريق 
ارز مســافرها و با ارز آزاد يا توسط ارگان ها که ارز 
آن را تأميــن مي کردند، به صــورت 500 تا 500 تا 
خريداري و توليد مي شد و سه، چهار سال نيز زمان 

برد تا اين تعداد قطعه جذب شود.
در اواخــر جنگ هم شــرکت تالبــوت اعام کرد 
به جاي پيکان قرار اســت خــودروي ديگري )پژو( 
توليد کند و ماشين آالت توليد پيکان را مي خواهد 
جمع آوري کنــد. مديريت ايران خــودرو موضوع 
خريــد آن را بــه وزارت صنايع ســنگين منعکس 
کرد. آقاي بهزاد نبــوي در هيئت دولت و با اصرار 
فراوان درخواســت کرد که ماشــين آالت همراه با 
اطاعات فني از تالبوت خريداري شــود. درنهايت 
دولت پذيرفــت و 13 ميليون دالر اختصاص داد و 
تحت مديريت ايران خودرو ماشــين آالت مذکور 
خريداري و بين شــرکت هاي مختلف جهت توليد 
»پيکان بدون تالبوت« توزيع شــد و از ســال 1371 
توليد »پيکان بدون تالبوت« به بهره برداري رسيد، تا 
اين زمان کشــور ما فقط مونتاژ کننده بود. به هرحال 

در اين دوره قطعه سازي در کشور رشد کرد.

از هند نيز قطعات پيکان وارد مي شد؟ ■
تــا زماني که تالبوت با ايران همکاري داشــت،  □
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خود بيشــتر توجه کند. بايد مشــتري بتواند مقايسه 
کند. دولت نيز ضمن توجه به خصوصي سازي بايد 
با هدايت واردات بين خودروساز داخلي و خارجي 
رقابت ايجاد کند. اگر واردات رها شــود و تعرفه ها 
برداشته شود، خودروســاز داخلي از بين مي رود و 
قيمت واردات خودروهاي مشــابه داخلي ارزان تر 
درمي آيد. مانند دوره آقاي نژاد حســينيان که اشاره 
کردم. اآلن خودروســازان سودده نيستند، باالترين 
حاشيه ســود را پيکان و دوره اي پرايد داشت و در 
اين زمان هم خودروســازان ســرمايه گذاري روي 

قطعه سازي کردند.

آيا تمــام قطعــات در ايران ســاخته  ■
مي شود؟

قطعاتي که داراي فناوري پيشــرفته هســتند را  □
 )ECU( نمي توانيم بســازيم. براي نمونه کامپيوتر
بــراي پــژو 206 را در داخــل نمي ســازند و وارد 
مي کننــد. هيچ خودروســازي در دنيــا نمي گويد 
که ما توان ســاخت همه قطعــات را داريم. زماني 
که به انگليس به دنبــال تأمين قطعات پيکان رفتيم 
با قطعه ســازاني روبرو شــديم که قطعه موردنظر را 
نه تنها براي پيکان مي ساخت، بلکه براي خودروهاي 
زياد ديگري در کشــورهاي مختلــف آن قطعه را 

مي ساختند.

چه تعداد قطعه ساز در کل ايران داريم  ■
که تابع خودروسازان هستند.

آمار دقيق را نمي دانم، اما تعداد قطعه ســازان در  □
کشور کم نيستند.

شنيده شــده 2000 شــرکت در زمينه  ■
صنعت خودروسازي در کشور وجود دارد 
که تعطيل شــده و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مي خواهد براي فعاليت مجدد آنها 

کمک و اقدام کند.
پيش از آنکه ارز گران شود، قطعه سازان مشکل  □

قيمت تمام شده در رقابت با قطعه سازان چيني داشتند. 
قطعه هايي که از چين يا ترکيه وارد مي شد، ارزان تر 
و بعضاً باکيفيت تر از قطعه هاي داخلي بود، ازاين رو 
بعضي از قطعه سازان، قطعه  از چين وارد مي کردند و 
به  خودروسازان مي فروختند. بعد از اينکه با تحريم 
روبرو شــديم و توليد خــودرو افت کرد و به علت 
نداشتن فروش، بســياري از قطعه سازان مشکل پيدا 
کردند و تعطيل يا نيمه تعطيل شــدند.  خودروسازان 
در ســال 91 و اوايل ســال 92 همين مشکل را پيدا 
کردند. زماني که ارز ســه هزار تومان شد، ساخت 
قطعه داخل مقرون به  صرفه تر شد. از اواسط سال 92 
وقتي که تحريم ها تا حدودي برداشــته شد و توليد 
ايران خودرو و سايپا باال رفت قطعه سازان جان تازه 
 گرفتند، اما به علت خســارت هاي مرحله قبل، فعًا 

خسارت هايشان را جبران مي کنند.

آيا قطعه سازان صادرات هم دارند؟ ■
قطعه سازان خودرو، صادرات زيادي ندارند؛ اما  □

بعضي از قطعه سازان داخلي به قطعه سازان خارجي 
وصل شــده اند و با آنها همکاري کرده اند و از اين 

طريق توانسته اند با يکديگر تبادالتي داشته باشند.

حاکم اســت فرار کند و براي تأمين سرمايه نياز به 
استفاده از تسهيات دارد که بهره هاي بانکي هزينه 

زيادي را به توليد تحميل مي کند.

53 نوع عوارض بر کار توليدي حاکم  ■
است.

تعداد آن را نمي دانم، ولي حجم اين هزينه ها در  □
قيمت تمام شده توليد و خودرو کم نيست. زماني که 
مــن در ايران خودرو بودم مديريت ايران خودرو در 
گزارش هاي ساالنه اين نوع هزينه ها و عوارض ها را 
تفکيک و به صورت شــفاف ارائه مي کرد و درصد 

آن در قيمت تمام شده قابل توجه بود.

اگر هزينه و بيالن خودرو در يک سال  ■
ارائه شود، مردم متوجه مي شوند عوارض 
تا چه حد اســت! اين گونه بين مردم جا 
افتاده که هزينه يک خودرو هشت ميليون 

تمام شده، اما 20 ميليون فروخته مي شود.
پيشــنهاد مي کنم خودروسازان اين نوع هزينه ها  □

را به مردم ارائه دهند، به راســتي اين گونه نيست که 
خودروســازان قيمت تمام شــده پاييني دارند. اکثر 
خودروسازان ايراني در سال 91 و 92 زيان ده بودند، 
اما سال 93 شايد کمي بتوانند سود کنند تا زيان هاي 
انباشته شــده را جبران کنند؛ البتــه اين موارد خيلي 
پيچيده نيست چون گزارش هاي مالي خودرو سازان 
در سايت هاي بورس وجود دارد و با مراجعه به آن 

مي توان به بي پايه بودن اين شايعات پي برد.

سرمايه داران  ■ اشاره شد،  که  همان طور 
مالــي دکاني ندارند و با تلفن همراه خود 
کار مي کنند و ســرمايه آنها ســيال است، 
همانند کاري که در بورژوازي مســتغالت 
انجام مي شود. صنايع به خاطر اين عوارض 
و فشــاري که تحمل مي کننــد در حال 
نابودي هستند. اين بخش بيشتر بايد بررسي 
شود. به نظر شما در حال حاضر واردات تا 
چه اندازه براي خودروسازان مشکل ايجاد 

کرده است؟
بــراي  □ تهديــدي  خــودرو  واردات  امــروز 

خودروســازان نيســت، چراکه تعرفه حدود پنجاه 
درصــد دارد و عوارض زيــادي مي دهند. عاوه بر 
اين، تعداد خودرويي که در داخل توليد مي شــود 
در مقايسه با تعداد خودروهاي وارداتي زياد نيست. 
آقاي کرباســيان در مصاحبه اي گفت که در ســال 
يک ميليون خودرو توليد مي شــود که در برابر اين 
تعداد توليد، شــايد 10 درصد خودرو وارد شود. به 
نظر من واردات هم نياز است و نبايد راه واردات را 
به طور مطلق بست؛ چراکه خودروساز داخلي بايد از 
سوي واردات تهديد شود تا بتواند در کيفيت توليد 

خودروســازان احســاس راحتي مي کننــد و با هر 
قيمت، تعرفه و کيفيت، خودرو وارد بازار مي کنند. 
بايد آزادسازي در حدي باشد که باعث رقابت بين 
خودروســازان داخلي و خارجي شــود. اگر دولت 
آزادي مطلق بدهد، همه خودروسازان داخلي نابود 
مي شــوند، اما بايد دولت در يک پروسه طوالني به 
آزادي نسبي در واردات خودرو برسد و کاري کند 
که خودروساز داخلي همگام با خودروساز خارجي 

رشد کرده و توان رقابت پيدا کند.
در تمــام صنايــع ما ازجملــه خودرو ســرمايه هاي 
زيادي خوابيده است، ولي بهره وري ضعيف است. 
در حال حاضر، ايران خــودرو حدود 26 هزار نيرو 
دارد؛ درصورتي که اگر بهره وري ايران خودرو را با 
يک خودروساز تراز جهاني مقايسه کنيم، يک دهم 
است. حال چگونه بايد اين مشکل حل شود؟ به نظر 
من بايد با خصوصي سازي و رقابتي کردن تدريجي 
خودروســاز را وادار کــرد تــا بــراي دوام خــود، 
مشــکاتش را حل کند، البته با سياســت گذاري، 

کنترل و نظارت دولت.
در صنايــع ما هم قيمت تمام شــده باال اســت و هم 
نســبت به الگوهاي جهاني کيفيت ها پايين اســت. 
نه تنها در صنعت خودرو، بلکه در محصوالت ديگر 
نيز اين چنين هســتيم. در حال حاضر، بين شــوراي 
رقابت و خودروساز دعوا درگرفته و شوراي رقابت 
اعام کرده که من قيمت گذاري مي کنم. قيمت ها 
به علت بهره وري پايين و هزينه باال صرف نمي کند 
و فکر مي کننــد با قيمت گذاري مي توانند قيمت را 
پايين بياورند؛ درصورتي که اگر اآلن خودروســاز 
را در قيمت گــذاري آزاد کننــد، پــس از مدتــي 
خودروســازان مجبور مي شوند براي فروش، قيمت 

خود را پايين بياورند.

شايعه شده که هزينه تمام شده خودرو  ■
خيلي کمتر از اين است که روي آن اآلن 
قيمت گذاري شــده و به خاطر کمک به 

دولت، قيمت ها باال است.
اين گونه نيســت، البته به عنوان کمک به دولت  □

چيزي نداريم، همان طوري که اشــاره شــد هزينه 
توليــد خيلي زياد اســت و حاشــيه ســود آن کم. 
برخاف اينکه گفته مي شــود توليد را مي خواهند 
حمايت کنند و دائم مي گويند براي رفع مشکات 
کشــور، مي خواهيم توليد راه بيندازيم، متأســفانه 
ســرمايه گذاري در بخش توليد کم شــده است. به 
نظر من، کار توليدي در مملکت مشــکل ترين کار 

است.

به نظر مي رسد، سرمايه گذاري در بخش  ■
توليد از جنگ چريکي مشکل تر است!

چرا امروزه بانک ها رشد کرده اند؟ پرسودترين  □
ســرمايه گذاري، ســرمايه گذاري مالي است، مانند 
بانکــداري. بعــد از آن، ســرمايه گذاري در بخش 
خدمات اســت کــه با ســرمايه کم، ســود زيادي 
به دســت مي آورد. کم سودترين ســرمايه گذاري 
نيز ســرمايه گذاري در بخش توليد اســت، چراکه 
توليدکننــده نمي تواند از عــوارض دولتي و قانوني 
ماننــد ماليات ها، بيمه و ديگر عوارضي که بر توليد 

اين گونه نيست که خودروسازان 
قيمت تمام شده پاييني دارند. اکثر 
خودروسازان ايراني در سال 91 و 

92 زيان ده بودند، اما سال 93 شايد 
کمي بتوانند سود کنند تا زيان هاي 

انباشته شده را جبران کنند
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صنعت، سرمايه زنداني و فلج مي شود.
ما فکر مي کرديم آقاي خاتمي شــعار توســعه  □

سياســي داده اســت، اما دســت اندرکاران صنعت 
مي گويند که در آن دوره ما در حال رشــد بوديم. 
ما به صورت زيگزاگــي حرکت مي کنيم. در دوره 
آقاي هاشــمي رفسنجاني، ايشــان جهشي حرکت 
 کرد دچار تورم شديد شد و به سياست تثبيت روي 
آورد و اصاحاتي را انجام داد. آقاي خاتمي همان 
سياست ها را به شکل منطقي تر و با سرعت کمتري 
ادامــه داد و به جلو حرکت کرد. اما در دوره آقاي 
احمدي نژاد اقتصاد دچار آنارشيســم و به هم ريزي 
شد. آنها مي خواســتند در اقتصاد انقاب کنند که 
نتوانستند. نيروهايي که اوايل انقاب بي تجربه بودند 
و به تدريج تجربياتي آموختند و به تأمين شــخصي 
هم رسيده بودند و ديگر مي توانستند بهره دهي داشته 
باشند، به يک باره برکنار شدند و عده اي ناوارد روي 
کار آمدند که هم تأمين شــخصي و هم علم کافي 
در اين زمينه نداشــتند، حتي از خودگذشتگي هاي 
نيروهاي اول انقاب را هم نداشــتند که توقعاتشان 

براي زندگي شخصي شان کمتر باشد.
آيا اگر ســرمايه ســيال بيايد و فســاد  ■

سيستماتيک هم باشد، اين سرمايه ها بلعيده 
نمي شود و هرز نمي رود؟

مطمئناً ســرمايه ها هــرز مي رود. همه فســادها  □
به علــت بي قانونــي و تصميم گيري هــاي فردي و 
حاکم نبودن سيســتم مديريت پاسخگوست. اولين 
جايي که مي توانســت کنترل و نظارت بر عملکرد 
سيستم داشته باشد، ســازمان برنامه وبودجه بود که 
در دوره پيش منحل شــد. اصوالً اين نوع سازمان ها 
باعث مي شود که کار و تصميم گيري کندتر شود. 
سازمان برنامه هم براي سرمايه و هزينه ها به اصطاح 
مــوي دماغ بــود، چراکــه از عملکردهــا گزارش 
دريافــت مي کــرد و بر اســاس آن تأميــن بودجه 
مي کرد، به هرحال حســاب وکتاب ها را داشــت و 
جلوي به هم ريختگي را مي گرفت. در زمان شــهيد 
رجايي هم پيشنهاد بود اين سازمان منحل شود، ولي 
بعد از رايزني بســيار ديدنــد از آن طرف نبودن آن 

ضررهاي بيشتري در پي دارد.
کارهاي ضربتي هميشه مشکالت زيادي  ■

را به همــراه دارد و به مملکت ضربه وارد 
مي کند.

کــه نيروهاي متخصــص را جذب کنــد. نيروهاي 
متخصــص هم مقايســه اي انجام مي دهنــد که اگر 
بروند چقدر برايشان هزينه دارد. درنتيجه اگر مدير 
نيز آن متخصــص را حمايت و تأمين کند در ايران 
مي ماند و کار مي کند. بســياري از اين نيروها که از 
ايران رفته اند، عرق ملي دارند، با اين که ممکن است 
درآمد بااليي داشــته باشــند، اما احساس غريبگي 
مي کننــد و فکــر مي کنند شــهروند درجــه دومي 
هستند، پس بايد اين افراد موردحمايت قرار گيرند.

ترک ها،  ■ الجزايــري،  فارغ التحصيالن 
عرق  پاکســتاني ها  و  عرب هــا  هندي ها، 
ملي بيشــتري دارند. آنهــا ارزي که در 
خارج به دســت مي آوردند به وطن خود 
اما ايراني ها ايــن کار را  مي فرســتادند، 
نمي کردند. اآلن آنها پول خود را در بانک 
خارج نمي گذارند، چراکه يک درصد سود 
مي دهند، ارز را وارد کشور مي کند، با آن 
آپارتمان مي خرد و دو سه برابر مي فروشد 
و مجــدد ارز را با خود مي برد. فقط دوره 
دکتر مصــدق و اوايل انقــالب عرق ملي 
ديده شــده، اما در حــال حاضر کم رنگ 

شده است.
چيني ها باالترين عرق ملي را دارند. آنها تاش  □

مي کنند حتي فناوري را از ديگر کشورها بدزدند و 
به کشــور خود ببرند. من در مقايسه قبول دارم، اما 
درعين حال نيروهاي ما هم عرق ملي دارند. ممکن 
است عده اي بي وطن باشــند، ولي عمدتاً اين گونه 
نيســت و آنها هم فکر مي کنند به وطن خود بيايند 
بهتر اســت، اما شــرايطي فراهم نيســت که حداقل 
معادل درآمد و زندگي خارج را داشته باشند و فکر 
مي کنند آن آرامشــي را که آنجا دارند اينجا وجود 

ندارد.
درباره سيال بودن سرمايه اشاره کرديد.  ■

مصــداق آن در ايران زياد اســت. امروز 
يک ايرانــي با پول و ســرمايه خود يک 
آپارتمان در شمال شــهر مي خرد، بعد از 
مدتي چندبار مي فروشــد. اين بورژوازي 
مستغالت است. جورج سوروس زماني که 
مالزي با بحران مواجه شده بود، گفت که 
اين سرمايه ها راحت مي رود و راحت هم 
برمي گردد. مانند سرمايه هاي بورس. اما در 

ما در ايران، نيروهاي انساني فرهيخته اي  ■
داريم؛ چــرا اين افراد در داخل کشــور 
نمي توانند به درســتي کار کننــد، اما در 

خارج از کشور درخشان مي شوند؟
مــا بــراي به کارگيــري و اســتفاده از نيروهاي  □

متخصص از ضعــف مديريتي برخوردار هســتيم. 
براي نمونه دانشــجوي ايراني کــه مقطعي در ايران 
درس خوانــده و مقطعــي نيــز به خارج از کشــور 
رفتــه، اعام مي کند که مــا در آنجا دو برابر کار و 
فعاليت مي کنيم. فعاليت دانشــجوي دکترا در ايران 
قابل مقايسه با دانشجوي خارجي نيست. دانشجويان 
در آنجا به خوبي حمايت مي شوند. در 15 ـ 10 سال 
گذشــته کانادا بســياري از متخصصان ما را جذب 
کرده اســت. دانشــجويان در اينجا تجربه کســب 
مي کنند، اما در آنجا اين تجربيات را پياده مي کنند. 
پژوهشگران کانادايي ارزيابي کرده اند که يک فرد 
از زماني که متولد تا زماني که متخصص مي شــود، 
چقدر هزينه مي برد؟ دريافتند که اگر يک متخصص 
را جذب کنند برايشان مقرون به صرفه تر است. آنها 
مهندســان و متخصصان را جذب مي کنند. بسياري 
از ايراني هــا کــه مي روند، از شــرايط خود راضي 
هستند و سيستم آن کشورها هم به گونه اي است که 

بهره وري خود را از اين نيروها مي برد.
به نظر شــما در اين زمينه عمده ترين  ■

مسئله کدام اســت؛ ضعف مديريت، نبود 
عرق و همبســتگي ملي يا اعتماد متقابل؟ 
مســئوالن اعــالم کرده انــد که فســاد، 
سيستماتيک شده، آيا اين داليل باعث شده 
که انگيزه ها از بين برود و چرا بهره وري ما 

يک دهم خارجي هاست؟
اين هــا به سيســتم مديريتي کشــور برمي گردد  □

و اينکه اقتصاد ما به ســمت اقتصاد رقابتي حرکت 
نکرده است و نتوانسته ايم ســرمايه هاي مملکت را 
وارد توليد کنيم. به نظر من، در درجه نخســت بايد 
سرمايه هاي کشور که کم هم نيستند به سمت توليد 
سوق پيدا کند و زمينه اي ايجاد شود که سرمايه گذار 
با اعتماد و اطمينان ســرمايه خــود را در اين بخش 
وارد کند. کسي که در بخش توليد سرمايه گذاري 
مي کند، ســرمايه اش زمين و ماشــين آالت است و 
ســرمايه گذار نمي تواند به راحتي در مواجهه با يک 
بحران، سرمايه اش را خارج کند. اگر سرمايه گذار 
همــان ســرمايه اش را در بانک بگــذارد يا در کار 
تجــاري اســتفاده کند، بــا يک بحــران، به راحتي 
مي تواند خارج کند. پس نکته اصلي اين اســت که 
سرمايه گذار بايد احساس امنيت و اطمينان بلندمدت 

داشته باشد.
همان طور کــه مي دانيد ســرمايه گذاري در بخش 
توليد، نياز بيشــتري به ســرمايه دارد و ســرمايه اش 
هم ســيال نيســت، امــا ســرمايه گذاري در بخش 
مالي، تجاري و خدماتي ســيال تر است؛ يعني وقتي 
سرمايه گذار احساس خطر کند، به راحتي مي تواند 
خود را کنار بکشد. بايد قوانين و شرايط در کشور 
به گونه اي باشــد که ســرمايه گذار تشــويق شود تا 
ســرمايه اش را در بخش توليد بياورد، طبيعتاً در پي 
آن، مديــر خــوب را نيز مي آورد و ســعي مي کند 
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اگــر منظور از ضربتي کار کردن اين اســت که  □
يک نفر يا يک نهاد به تنهايي هر کاري تشــخيص 
مي دهد بدون اينکه کسي يا نهادي جلودارش باشد 
انجام دهد درست است. آقاي دکتر روحاني اخيراً 
گفته اســت که اگر همه چيز بي ضابطه به يک نهاد 
واگذار شود، ســلمان فارســي هم که باشد، فاسد 
مي شود. مسلماً اگر تقســيم وظايف، توزيع قدرت 
در ســازمان ها مختلف و پاســخگويي به يکديگر 

نباشد، اين مسائل پيش مي آيد.

ساخت داخل يک سري از فناوري هاي  ■
صنعــت خودروســازي در داخل مقرون 
به صرفه نيســت يا دانش فنــي آن وجود 
ندارد، حال درصــورت ادامه تحريم ها يا 
تشــديد آن، صنايع خودروســازي با چه 

مشکالتي روبه رو مي شوند؟
اآلن تحريم ها در بخش خودرو ضعيف شــده،  □

ولي اگر مجدداً شــدت پيدا کند، خودروســازان با 
مشکل روبرو مي شوند.

مثاًل ايران خودرو با 26 هزار نيروي کار  ■
چه وضعيتي پيدا مي کند؟

از بيــن نمــي رود، امــا پويايي اش را از دســت  □
مي دهد. به تدريج تعديل نيرو مي کند. حتي ممکن 
اســت براي ادامه فعاليت خود، فنّاوري را با قيمت 
زياد بخــرد، ولــي به هرحــال محدوديت هايي هم 
پيدا مي کند. وقتي خودروســازان بــا تحريم روبرو 
شدند به يک باره شــوکي به آنها وارد شد و برخي 
از توليدات خــود را متوقف کردند، اما به تدريج با 
توليد داخل و غيرمســتقيم از چين وارد کردن و ... 
اين تحريم هــا را دور زدند. براي نمونه بخشــي از 
قطعات پژو 206 از فرانســه وارد مي شــد که بعد از 

تحريم با کيفيت پايين تري در داخل توليد شد.

حال اگر بحراني هم در کشــور نباشد،  ■
با توجه به عدم توســعه مطلوب در هشت 
سال اخير و همچنين اگر فرض بگيريم که 
صنعت خودرو به ظرفيت مطلوبي دســت 
يافته، باز هم مشــکلي به نــام بازار وجود 
دارد، چراکه سرمايه گذار خارجي همانند 
ســرمايه گذار داخلي براي سرمايه گذاري 
در اين بخش احســاس امنيت نمي کند و 
نمي تواند با خودروســاز داخلي هماهنگ 

شود. در اين صورت چه بايد کرد؟
اگر شرايط عادي باشد مانند ترکيه و کره جنوبي  □

مي شــويم. من به وضعيت کشور در شرايط تحريم 
اشاره کردم.

همان طور که پيش ازاين اشاره کرديد،  ■
در قراردادهاي پژو و ال90 از زمان امضا 
تا مرحله اجرايي شدن آن، يک سال طول 
کشــيد؛ همين موضوع باعث بي اطميناني 
براي ســرمايه گذاري در ايــن بخش در 

کشور شده است.
اگر پژو 405 را در بازار ديده باشــيد، يک سري  □

از اين خودروها رنگ کاپوت يا صندوقشان ريخته. 
اين ها همان خودروهاي ســري اول بودند که وارد 

گمرک شــده بودند، امــا به علت توقــف اجراي 
قرارداد، اجازه وارد  شــدن را نداشتند. قطعات بدنه 
اين خودروها به عنوان ســري اوليه وارد شــده بود 
و قــرار بود در داخل رنگ شــود، امــا آن قدر در 
گمرک مانده بود که آســتر رنگ آن بي خاصيت 

شده و بعضاً به مرور رنگ آن مي ريخت.

در کشورهاي پيشــرفته، خودرو ارزان  ■
و ســوخت گران اســت؛ به همين دليل 
خانواده ها از وســايط حمل ونقل عمومي 
اســتفاده مي کنند، اما در ايــران ، خودرو 
گران و سوخت ارزان است و با مشکالتي 
همچون آلودگي، ترافيک و تعدد خودرو 
روبــرو مي شــويم و اتوبان هــا پارکينگ 
متحرک شده اند. در تهران، بلوار کشاورز 
دوخطه بود که سه خط کشيدند و درختان 
را هم قطع کردند. فضاي ســبز در شــهر 
در حال نابود شــدن اســت؛ آيا نمي توان 
راه حلي اساسي براي آن پيدا کرد؟ براي 
نمونه ترکيه که وضعيت مشابه ايران دارد، 
قيمت بنزين 7000 تومان در ليتر است که 
اين کشــور اين هزينه را صرف بهداشت و 
بهبود وضعيت کار مردم مي کند و کاماًل در 

زندگي مردم ملموس است.
صــرف گران کردن ســوخت، مشــکلي را در  □

کشور حل نمي کند. طرح حذف يارانه ها هم به اين 
دليل مطرح شــد که يارانه سوخت را از بين ببرد و 
به مرور بنزين گران شود؛ اما اگر دقت کنيد مي بينيد 
اول که هر چيزي گران مي شــود سروصدا مي کند 
و بعــد عادي مي شــود. در اروپا، مــردم خودروي 
شخصي را براي آخر هفته خود و رفتن به خارج از 
شهر اســتفاده مي کنند. حال نکته مهم اين است که 
اگر ما هم مي خواهيم اين گونه باشــيم، مستلزم اين 
هستيم که وسايط حمل ونقل عمومي را بيشتر کنيم. 
در حال حاضر، در ايران نيز باوجود مترو و بي آر تي 
وضعيــت بهتر شــده و اگــر همين ها هــم نبودند، 
ترافيک وضع بدتري پيدا مي کرد. البته گران شــدن 
سوخت هم بي تأثير نيســت. بعضي از خانواده هاي 
طبقه ضعيف و متوسط فقط از سهميه سوخت خود 

استفاده مي کنند.
آقاي احمدي نژاد به خاطر دعوا با شــهردار، مترو را 
فداي اختافات سياســي کرد و کسي هم اعتراض 
نکرد. گاهي تا مدت ها واگن ها در گمرک مي ماند 
و اجازه ترخيص داده نمي شــد يــا در مورد اجراي 
طرح پــل صــدر، بســياري معتقدند اگــر به جاي 
هزينه کــردن در اين پــل در مترو ســرمايه گذاري 
مي شد، بهره وري بيشتري داشت و مقرون به صرفه تر 

بود.

اگر فرمول قيمت گــذاري در خودرو  ■
را داشته باشــيم، تقريبًا عوارض ماليات ها 
دراين باره  شــما  نظر  مي شــود،  مشخص 

چيست؟
همه توليدکننده ها يک قيمت تمام شــده دارند،  □

معمــوالً هم بــه 10 درصد ســود راضي هســتند و 
انتظار بيشــتري ندارند. توليدکننده قيمت تمام شده 
را درمي آورد و  درصدي ســود روي آن مي کشند 
و قيمت فروش را اعــام مي کند. حال يک بخش 
اين قيمت تمام شــده براي هزينه مســتقيم اســت، 
ماننــد مواد مصرف شــده براي توليــد و کارکنان؛ 
امــا يکي از داليلي که قيمت تمام شــده را در يک 
محصول باال مي برد، بهره وري کم است. براي نمونه 
پيش  بيني شــده که در يــک روز کارگر بايد 100 
قطعه توليــد کند، اما 50 قطعه توليــد کرده، همين 
مسئله باعث مي شود که قيمت تمام شده زياد شود. 
مســئله ديگر سربارهايي اســت که وجود دارد. هر 
واحد خودروســازي بخش بازرگاني، مالي، اداري 
و نگهبانــي دارد که ثابت هســتند و هزينه  اين ها از 
توليد داده مي شــود. براي ايــن هزينه ها قاعدتاً بايد 
استانداردي وجود داشــته باشد که 20 تا30 درصد 
در نظر گرفته شــده، اما گاهي ديده مي شــود که تا 
100 درصد نيز هزينه برده است. به اين داليل است 
که خودروساز ســود نمي کند يا سودش کم است. 
درنتيجــه به علت بهــره وري و تيــراژ پايين، قيمت 
تمام شده باالســت. يک نقطه سر به سري در توليد 
هســت که تا قبل از آن توليد زيان ده اســت، اما از 
آن به بعد هزينه ها را مي پوشــاند. چرا ايران خودرو 
در ســال هاي 91 و 92 زيان کــرد؛ به اين علت که 
نتوانســت هزينه هايش را کم کنــد و توليدش هم 
از نقطه سربه ســر پايين تر بود، حال در ســال 93 که 
600 هــزار خودرو توليد کرد توانســت تا حدودي 

هزينه هايش را جبران کند.
در ميزگردي يک کارشناس اقتصادي گفت که ما 
قيمت تمام شــده بسياري از محصوالتمان باالاست، 
حتي در کشــاورزي هم همين مشــکل را داريم و 
بهينه توليــد نمي کنيم. وزير کشــاورزي نيز گفت 
که مقرون به صرفه نيســت کــه به غيراز شــمال در 
جاي ديگر برنج کاشته شود. مثًا هزينه آبي که در 
کاشت برنج در شيراز استفاده مي شود، زياد است و 
هزينه بااليي دارد و اقتصادي نيست. ما بايد بفهميم 

کجا محصولي را بکاريم که مقرون به صرفه است.
در حســابداري صنعتي، هزينه اســتاندارد پارامترها 
تعريف شده، در حال حاضر هزينه ها از استانداردها 

باالتر است، درنتيجه قيمت فروش هم باال است.

اســت  ■ اين  ما  نقطه ضعف  اصلي ترين 
کــه نفــت را درآمد حســاب مي کنيم 
و فکــر نمي کنيــم ســرمايه و ثروت از 
رئيس جمهور  مــي رود.  بيرون  زيرزمين 
چيــن اعــالم کــرد کــه GDP ما 10 
است، ولي اگر ميزان ســرمايه هايي که 
اســتخراج  و...  زغال ســنگ  معادن،  از 
مي شــود و جبران ناپذير است را حساب 
کنيــم، GDP ما صفر اســت. حال اگر 

آقاي احمدي نژاد به خاطر 
دعوا با شهردار، مترو را فداي 
اختالفات سياسي کرد و کسي 

هم اعتراض نکرد
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GDP کشــورمان را حساب  ما بخواهيم 
کنيم که ديگر زير صفر است.

يکي از امتيازهاي چين اين اســت که جمعيت  □
بااليــي دارد؛ درنتيجه مصرف داخلي باال اســت و 
هزينه ها را جبــران مي کند. وقتي تيراژ باال باشــد، 
قيمــت تمام شــده پايين اســت و همــه هزينه ها را 
مي پوشــاند و اگر محصــول را هم يک دالر صادر 

کند، برايشان سود است.

چين يک ميليارد و 500 ميليون جمعيت  ■
دارد و يک ميليون و 700 هزار بشــکه در 
روز مصرف نفت اين کشور است. کشور ما 

هم يک ميليون و 700 هزار مصرف دارد.
در کشــور ما پروژه ها بر اساس تجزيه و تحليل  □

اقتصادي اجرايي نشــده و عوامل سياســي دخالت 
دارد. گاهي يــک نماينده مجلس بــراي اينکه در 
منطقه خــود کار ايجاد کند، بــدون مطالعه اصرار 
کرده فان صنعت در آنجا احداث شود، درحالي که 
اصًا مقرون به صرفه نبوده. مثًا مواد اوليه اش بايد از 

مسير دوري بيايد که هزينه بااليي دارد.

فــوالد مبارکه اصفهــان نمونه بارز آن  ■
اســت. طرح آن بــراي خليج فارس بود، 
امــا در اصفهان احداث شــد. نصف آب 
زاينــده رود را مي بلعد و نصف مصرف گاز 
اصفهان، گاز مصرف مي کند و اکوسيســتم 

اين شهر را به هم زده است.
در خيلــي از مــوارد اين چنين بــوده. برخي به  □

ايران خودرو فشار آورده اند که در شهرشان سايت 
توليــد خــودرو راه انــدازي کننــد؛ درصورتي که 
ظرفيت اصلي شــرکت هنوز پر نيســت، ولي خط 
مونتاژي را در فان شــهر ايجاد کــرده و 10 هزار 

دستگاه را آنجا توليد مي کند.

به جاي کيفيت خوب، کميت نامحدود  ■
را در پيش گرفته ايم. اين خودروها که در 
شهرستان ها توليد مي شود، دوباره به تهران 
مي آيد، چون بازار فروش تهران اســت و 

اين کار به صرفه نيست.
بله. اما شنيده ام مديريت جديد ايران خودرو در  □

حال واگذاري سايت هاي شهرستان ها است و اعام 
کرده که اگر قطعه داشته باشيم، خط توليد خودمان 

خالي است و همين جا توليد مي کنيم.

ســال 47 پيکان در کويــت 11 هزار  ■
تومان بود، اما در ايران 17 هزار تومان به 
فروش مي رسيد. جنس ايراني هم گمرک 
نداشت. دو نفر آنجا پيکان خريدند و وارد 
کردند و در ايران فروختند و سود کردند. 
دولت بعدها بــراي واردات جنس ايراني 
نيز ماليات در نظر گرفت. در کل محصول 

صادراتي ارزان تر است.
معموالً صادرات اين گونه است. چون از بسياري  □

از عوارض معاف مي شــود و دولت نيز امتيازاتي را 
جهت صادرات در نظر مي گيرد.■

ميثمي: خوب اســت پيــام همين اقتصاد 
بدون نفــت نهضت ملي را بــراي امروز 
هم پيگيــري کنيم. وضعيت موجود را که 
همه مي دانيم. وضعيــت مطلوب هم اين 
اســت که ما بودجه را بدون تکيه به نفت 
طراحي کنيم و اکنون مي خواهيم بدانيم 
وضعيت ممکن و عملي چيست؟ يعني راه 
برون رفت ما کدام است تا بتوانيم مقاومتي 
در برابر تحريم ها، سوئيفت  و قيمت شکني 
کنيم. پيشنهاد من در کادر قانون اساسي سه 
مسئله است: يکي اينکه واقعًا بايد همبستگي 
ملي و به عبارتي آشــتي و وفاق ملي رخ 
دهد. در زمان مصدق هم همبستگي ملي 
داشتيم و در اوج آزادي بوديم. در اوج، 
حتي مصدق به پليس دستور داد هرکسي 
توهين کرده بود توقيفــش نکنند. امروز 
مثاًل مادر ســهراب مي گويــد من حاضرم 
از خون فرزندم بگذرم تا آشتي ملي رخ 

دهد.

دوم اينکه، در شــرايط موجــود بياييم و 
قانون اساسي را جدي بگيريم. قانون اساسي 
مــا مي گويد همه با هم بــرادر و برابرند. 
بنابرايــن اگــر همه شــرکت ها و نهادها 
ماليــات بدهند اين گونه که کارشناســي 
شــده، مملکت بايد بــدون درآمد نفت 
بچرخد؛ البته بدون ســرمايه گذاري هاي 

سنگين.

ســومين کار، فعال کــردن گمــرکات و 
جلوگيري از اقتصاد قاچاق است. متأسفانه 
در ســال 92 معــادل 25 ميليــارد دالر 
کاالي قاچاق وارد ايران شــده است که 
بــا احتســاب دالري 3600 تومان حدود 
90 هزار ميليارد تومان مي شود، يعني سه 
برابر بودجه عمراني کشور. مکانيسم آن را 
دوســتان بايد توضيح دهند و نبايد منتظر 
مذاکرات هسته اي باشيم. اينکه مذاکرات 
موفق شــد که فبها و اگرنه مــا بايد يک 

ساختاري تنظيم کنيم.

آنچه زمان مصدق اتفاق افتاده، امروز هم 
مي تواند احيا شود.

رفيعــي: دوره مصــدق فقط الگــو و به اصطاح 
يک فانــوس دريايي اســت، ولي اکنون شــرايط 
متفاوت است و مي دانيم قيمت نفت از سال 1352 
تابه حال چند بار نوســان داشته، اما جامعه و اقتصاد 
همچنــان نفت زده اســت. وحدت ملــت و دولت 
خيلي مهم اســت. مصدق هم به جامعه مدني قوي 
اشاره داشــت. زمان مصدق هم دوره اي است که 
عاوه بــر کارگران، حتي کيســه کش هاي حمام و 

کله پاچه فروش ها سنديکا داشتند.
نخستين قدم اين اســت که دموکراسي استصوابي 
بــا قانــون تطبيق داده شــود. ما بايــد از يک نقطه 
مشترک يعني قانون اساسي شروع کنيم و همه امور 
را با قانون اساسي بسنجيم و حتي دموکراسي خود 

را با قانون اساسي تطبيق بدهيم.
ميثمي: اگر منظور نظارت استصوابي است 
که دکتر رهامي استاد حقوق دانشگاه در 
کنگره اصالح طلبان ثابت کرد اين نظارت 

استصوابي با قانون اساسي مغايرت دارد.
رفيعي: چند مرجع و 70 ـ 60 خبره، قانون اساسي 
را تأييد کردند و سه بار به رأي مردم گذاشته شده 
اســت. براي مقابله با تحريم ها نخســتين کاري که 
مصــدق کرد، نيروي انســاني اســت. بنابراين بايد 
نيروي انســاني را تقويت کنيم. نيروي انســاني از 
دو منظر قابل بررســي است؛ نخست از نظر جامعه 
مدني يعني ســرمايه اجتماعي اســت که براي آن 
بايد دموکراســي را براســاس قانون اساســي ايران 
ساماندهي کنيم. دوم اينکه از نظر فيزيکي،  نيروي 
انســاني را تقويت کنيم. من چند بار در چشم انداز 
ايــران تأکيد کردم به جاي پرداخت يارانه نقدي از 
طريق افزايش قيمت انرژي، بايد بخش بهداشت و 
آموزش رايگان شود. هيچ کس دغدغه بيمارشدن 
و هزينه هــاي آن و همچنين دغدغه هزينه آموزش 

را نداشته باشد.
نيروي انســاني عامل اصلي توسعه اســت. در دنيا 
چهار عامــل نيروي انســاني، اطاعات، ســرمايه 
فيزيکــي و مديريــت را به عنــوان عوامــل اصلي 
توسعه مطرح مي کنند، بين اين چهار مقوله، نيروي 

اقتصاد بدون نفت
بخش دوم ميزگردي با حضور محمدحسين رفيعي، 

رضا مظهري و لطف اهلل ميثمي
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انساني اصل اســت. بااين وجود، نيروي انساني در 
ايران به شــدت لطمه خورده اســت. نخستين عامل 
آن مهاجرت  ها و فرار مغزهاســت که آمار دقيقي 
نداريــم، ولــي فرزند مــن مي گويد در دانشــگاه 
مونترال بســياري از افراد فارسي صحبت مي کنند. 
در رســتوران، خيابان و کاس ها فارســي صحبت 
مي کند. عجيب است گويا 25 درصد دانشجوهاي 
دانشگاه آنجا ايراني هستند. کيسينجر 20 سال پيش 
گفــت امريکا به تربيت مهندس و ساينتيســت نياز 
ندارد، چراکه جهان ســوم براي ما تربيت مي کند. 

ما فقط بايد مدير براي اداره جهان تربيت کنيم.

ميثمي: در همين فوتبالي که چندي پيش 
در ملبورن برگزار شد حدود 70 درصد از 

آن 30 هزار تماشاچي ايراني بودند.
رفيعي: اين 24 هزار ايراني در فان شــهر استراليا 
مغزهاي مملکت بودند که عرق ملي داشــتند و به 
آنجا مي روند. اين نشــان مي دهد که عامل نيروي 
انساني به شدت ضربه خورده است. علت ضرردادن 
واحدهاي اقتصادي، مديريت است؛ مدير يا فاسد 
يا ناتوان اســت؛ مثا ً مي توان گفت ايران خودرو با 

اين قيمت  باالي ماشين چرا ورشکسته است؟
زمان رضاشاه و محمدرضا شاه گفته نشد واحدهاي 
توليدي ضرر مي دهند. همين شــرکت هاي دولتي 
که رضاشاه ايجاد کرد دخانيات، قندوشکر، چاي 
و غات همه سودده بودند تا دوره انقاب هم همه 
سودده بودند. چه شــده که در جمهوري اسامي 
گفته مي شــود زيان مي دهند؟ طبيعي اســت که به 

مديريت مربوط مي شود.

ميثمي: در راستاي دستيابي به يک مجلس 
ملي ـ اســالمي متأسفانه آيت اهلل جنتي به 
ايــن مضمون گفتند: يــک عده اکثريت 
بگيرند،  به دســت  را مي خواهند  مجلس 
اما ما نمي گذاريم برنامه هاي خود را اجرا 
کنند. اصوالً  قانــون و انتخابات براي اين 
اســت که جرياني اکثريــت مجلس را به 
دست گيرند و برنامه هايشان را اجرا کنند 
و حق دارند چنين تيمي قانوني داشــته 

باشند.
را  يارانه هــا  ســخت افزاري،  نظــر  از  رفيعــي: 
بايــد مســتقيماً به بهداشــت و درمــان و آموزش 
بدهند تا همه بيمارســتان ها، واحدهــاي اقتصادي 

سودآور باشــند. يعني اين پول ها برود و در بخش 
 National Health بيمه هــا هزينه شــود، مثــل
Service که در کشورهاي آنگلوساکسون مانند 
کانادا، انگليس و اســتراليا اســت. در کشــورهاي 
سوسيال دموکرات اســکانديناوي هم بسيار خوب 
اجرا مي شود، يعني شما در درمان و آموزش خود 
نه تنها مشکلي نداري، بلکه به محض اينکه دانشجو 
شدي حقوق ماهيانه داري. دانشجو در کشورهاي 
اســکانديناوي حقوق ماهيانــه دارد که از خانواده 

مستقل است، يعني آموزش و بهداشت رايگان.

ميثمي: در قانون اساســي ما اين مضمون 
وجود دارد. بايد آن را احيا کنيم. به نظر 
من هر مهمي را اگر به قانون استناد کنيم 

به اجرا نزديک تر مي شود.
رفيعي: مطلب ديگر وضعيت Nature يا طبيعت 
ما و يکي هم Culture يا ميراث فرهنگي ماست. 
ما جزو پنج کشــور بزرگ دنيا هستيم که بيشترين 
آثار باســتاني را داريم. طبيعت ما هم که استثنايي 
اســت. از منهاي 50 درجه تا مثبت 50 درجه سرما 
و گرمــا داريــم. يعني طبيعتي چهــار فصل داريم. 
شيخ نشين دوبي سال 92 حدود 11 ميليون توريست 
داشته و برنامه ريزي کرده تا براي سال 2030 تعداد 
توريســت هايش به 20 ميليون برسد. اين در حالي 

است که دوبي به اندازه استان قزوين ماست.
يــک بخش از ميــراث فرهنگي ما فراموش شــده 
اســت. به اين معنــا که ما 100 ميليون ســند داريم 
که عمــده اش در اختيار وزارت اطاعات اســت. 
ســندهاي تاريخــي، ســندهاي روز نيســتند کــه 
ســندهاي امنيتي تلقي شــود. اين ها منبــع درآمد 
بزرگي براي ما مي شــود به شــرطي که ديجيتالي 
بشوند و محققان دنيا به آنها دسترسي داشته باشند. 
اکنــون ايــن اســناد در بايگاني راکد اســت. اگر 
اين گونه باشد، چند سال ديگر اين ها نابود خواهند 
شد چون ميکروب ها و قارچ ها آنها را مي خورند. 
بــراي نمونــه در انگليس ســال 1375 يک قانوني 
گذراندند که هر چه در هرکجاي دنيا چاپ شــود 
British Library )کتابخانــه انگلســتان( وظيفه 
دارد دو نســخه اش را بخــرد و ذخيره کند. ســال 
گذشته 70 ـ 60 ميليارد پوند اين کتابخانه پلي کپي 
فروخته، يعني هرکجاي دنيا، شــما از هر کتابي هر 
چنــد صفحه بخواهيد پول مي گيرند و براي شــما 

کپي مي گيرند و سپس مي فرستند.
پــس از تحريم هــا ارتباطات علمي ما بــا دنيا قطع 
شد، اما پيش از آن هر مقاله علمي که مي خواستيم 
آدرس آن را مي داديم به آنها و مثًا 20 سال پيش 
سه هزار تومان مي گرفتند و کپي و پست مي کردند. 
ماحظه مي کنيــم نه از طبيعت خود و نه از ميراث 

فرهنگي استفاده خوبي نمي کنيم.
درباره کشاورزي بايد بگويم من خراساني هستم. 
جنوب خراســان کم آب اســت. آب هم به شکل 
خرده مالک تقسيم مي شــود. شما ممکن است در 
يک روســتا شش ساعت آب داشته باشيد. بايد در 
همان ســاعت آب را بگيري و مزرعــه را غرقابي 
کني. حال يک نفر پولدار اســت در زمينش يک 

استخر ساخته اين شش ساعت آب را اول مي گيرد 
در اســتخر ذخيره  مي کند بعد از آنجا لوله کشــي 
کرده به صــورت قطره اي آبيــاري مي کند. همين 
شــش ساعت آب سطح زيرکشتش را پنج تا شش 

برابر کرده که اين را استفاده بهينه مي گويند.
در روش غرقابــي مقــداري آب تبخير مي شــود 
و مقــداري هــم از ريشــه درخــت رد مي شــود. 
بهره بــرداري آب در اســرائيل 95 درصــد اســت 
اما راندمــان آب در ايران يعني آبــي که به توليد 
مــي رود، به گفته کارشناســان،30 درصد اســت. 
ايــن در حالي اســت که به اعتقــاد برخي ديگر از 

کارشناسان، از 30 درصد هم کمتر است.
پيوند نفت با کشــاورزي يعني به جاي صادرکردن 
پليمرهايمان، آنها را به لولــه تبديل کنيم. با توجه 
به اينکه کشــور کم آبي هســتيم، شــلنگ آبياري 
تحت فشــار درســت کنيم تا مشــکل کم آبي پيدا 
نکنيــم. هيدروکربن هايمــان را هــم مي توانيم به 
کود شــيميايي تبديــل کنيم و ســموم دفع آفات 
نباتــي را هم مي توانيم توليد کنيــم که در اين 30 
سال انجام نشده است. درباره انرژي هاي نو هم در 
حال حاضر ژاپن آب ســه ميليون خانه روستايي را 
از طريق انرژي خورشــيد گــرم مي کند، اين رقم 
براي اســرائيل به 800 هزار خانه مي رســد، اما در 
ايران و بر طبق آمار ســال 91، تنها 20 هزار خانوار 
از اين فناوري اســتفاده مي کنند که آن هم بيشــتر 
در جنوب خراســان و سيســتان و بلوچستان است. 
اين در حالي اســت که در جزيره کيش 361 روز 

آفتاب داريم.
اگر يک دولت با تفکر ملي بگويد همه خانه هايي 
که آفتــاب مناســب دارنــد، بايد بــا آفتاب آب 
گرم آنها تأمين شــود، نياز بــه ارز هم ندارد. يک 
کار بسيار ســاده اي اســت و درنتيجه آن سوخت 
هيدروکربني صرفه جويي مي شود و مي توانيم نفت 
و گازمان را صادر کنيم. اين ها زمينه هايي است که 
بسيار پيچيده نيست. به عقل هرکسي هم مي رسد يا 
همين که مي گويند 61 درصد اقتصاد ايران ماليات 
نمي دهد. اين را مديرکل ماليات دوره احمدي نژاد 
گفته اســت روزنامه اش را هم من به شما مي دهم. 
براي بعضي  نهادها معافيت هاي مالياتي بوده که در 
مجلس تصويب کرده اند و حاال قرار است ماليات 

بدهند.

ميثمي: مانند شــعب ابوطالــب همه برابر 
شوند تا از بحران عبور کنيم.

رفيعي: اين،  فرهنگ مي خواهد.

ميثمي: قانون اساسي انقالب اين فرهنگ 
را داده است.

رفيعي: اصل اين اســت که اين قانون اساســي از 
يک مــدرک مکتوب بــه يک عمليــات اجرايي 

تبديل شود.

ميثمي: همين که فرهنگ آن احيا شــود 
خوب اســت، در انقالب مشروطه، نهضت 
ملي و انقالب اسالمي براي قانون اساسي 
هزينه هاي زيــادي داديم تا اين فرهنگ 
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ميثمي: نه، چنين چيزي نبوده. مصدق در 
آن زمان مخالف صادرات نفت خام نبود.

مظهــري: البته شــايد در کوتاه مدت کــه اقتصاد 
به شــدت به ارز حاصل از فروش نفت وابســته بود 
متمايل به خام فروشي بود ولي به نظر نمي رسد که 

خام فروشي يک سياست بلندمدت مصدق باشد.
رفيعي: مصدق مخالف صادرات نفت نبود.

مظهري: وقتــي مصدق برنامه ريــزي نفتي اش را 
مطرح کــرده، گفته ما مي توانيــم اين را در داخل 

تصفيه کنيم.

ميثمي: ما دو محموله صادر کرديم که هر 
دو توسط انگلستان توقيف و مصادره شد.
مظهري: اين درست اما اين بينش بوده يا نبوده؟

رفيعي: اين بينش که ما به جــاي نفت خام، نفت 
تصفيه شده صادر کنيم بوده، ولي ظرفيت محدود 

بوده است.
مظهري: من اين بينش را مي گويم و از آن دفاع 

مي کنم.
رفيعي: اآلن امکانش خيلي بيشتر است.

اســت  بودجه  بله، بحث دوم کســري  مظهري: 
که دولت مصدق نســبت به آن ديد مثبتي داشــته 
و امــروز هــم اثبات شــده اســت. آقــاي طيب نيا 
اوايل دولت يازدهم مي گويد تحقيقاتي که شــده 
اکنــون 70 درصد بنگاه هاي توليدي تعطيل شــده 
به نقدينگي نياز دارنــد، اما بينش بانک مرکزي و 
بعضي از مشــاوران رئيس جمهور روحاني مخالف 
اين ايده اســت و مخالف چاپ و انتشار اسکناس 

هستند.

ميثمي: حجم اســکناس بايد افزايش پيدا 
کند.

قانوني  از توليد  مظهري: مجلس براي حمايــت 
را تصويــب کــرده کــه بانک  هاي دولتــي تا 10 
هزار ميليارد تومان به تسهياتشــان افزوده شــود. 
اگر دقيقاً دو ســال پيش اين تصويب مي شد و اين 
پول در توليد مي رفت چقــدر خوب بود و دولت 
مي توانســت نرخ بيکاري را کاهش دهد و جايگاه 
خــود را در بيــن طبقات محروم و متوســط تثبيت 
کند. مي توان در يــک نظام مالياتي مبتني بر قانون 
اساسي کشور، کسري بودجه را تأمين کرد، يعني 
به دوره پيش از ســال 1380، پيش از اصاح قانون 
ماليات ها، برگشــت و از شــرکت ها تا 60 درصد 

ماليات گرفت.

ميثمــي: طيب نيا در مــورد ماليات همين 
را گفت که به نظر من بايد شــعار عدالت 
مالياتــي را به جاي افزايش نــرخ ماليات 

مطرح کرد.
مظهري: به نظر مي رســد ضمن اينکــه مي توان 
از ايــن 61 درصد ماليات گرفت براي کســاني که 
درآمدهــاي کانــي دارند بايــد نــرخ ماليات را 
افزايش داد. آن گاه مفهــوم عدالت مالياتي برقرار 
مي شود. آقاي اطهاري در مورد سرمايه داري ملي 
پيش تر بحث کردند و بحث خوبي بود. متأســفانه 
مي بينيــم در دولــت جديــد اهميــت آن چناني به 

بررســي و نقد کردم و در آنجا متوجه شــدم مدل 
گاندي و مدل مصدق چقدر به هم نزديک هستند. 
نقــش دولت در ايــن دو مدل، نــه دولت حداقلي 
نئوکاســيک است و نه دولت حداکثري استالين، 
بلکه دولتي اســت که از يک رونــد دموکراتيک 
توســط مشــارکت باالي مردم، به خصوص طبقه 
فرودســت و طبقه متوســط، ســر درآورده است. 
از طــرف ديگر در ايــن دو مدل رشــد اقتصادي 
موردنظــر آن رشــدي اســت کــه توزيــع آن در 
جهت پرشــدن شــکاف ها و فاصله ها باشد. امروز 
کشــور ايران بيش از هر زماني به بســط و توســعه 
اين مــدل اقتصادي نيــاز دارد کــه زمينه هاي آن 
در قانون اساســي کشور مهياســت. به نظر من نرخ 
ارز نبايد يگانه باشــد. بايد براي توليدات نرخ ارز 
ترجيحي قائل شــويم. در دوره مصدق هم دو نوع 
نرخ ارز داشــته  ايم، يکي براي کارهاي ضروري و 
ديگري براي موارد غيرضروري. در دوره مصدق 
گواهينامه ارزي فقط براي کاالهاي ضروري بوده 
و در غيــر اين صورت از بازار آزاد تهيه مي شــده 
اســت. در دوره مصدق بــازار آزاد و صرافي ها به 
رسميت شناخته شــده بود. نظام ارزي دو نرخي يا 
چند نرخي هم تنها در دوره مصدق نبوده اســت، 
بلکــه اين يک تفکــر کينزي اســت و کينزين ها، 
حداقل بخشــي از آنها، هم معتقدند در جهان سوم 
نبايد ســطح ارز تک نرخي باشد؛ ولي کشورهاي 
پيشــرفته صنعتي بايد داراي نظام تک نرخي باشند. 
امــروزه هــم حدود 50 کشــور روابــط تجاري با 

پول هاي ملي خود را موردنظر قرار داده اند.
در اينجا بايد به اين نکته اشــاره شــود که مخالفان 
نظام چند نرخي ارز معتقد هستند که هر نظام ارزي 
غير شناور فســاد آور است، اما بايد توجه کرد که 
وجود فســاد در يک کشــور تنها به نظام اقتصادي 
بســتگي ندارد، بلکه به نهادهاي سياســي، قضايي 
و نيروهاي نظامي، پليس و... نيز مربوط مي شــود. 
اگر پليس يا قوه قضائيه در کشــور فاســد بود، آن 
را اصــاح مي کننــد يا واگــذار مي کنند به بخش 
خصوصي؟ هميشــه اين گونه نيست که واگذاري 
بــه بخــش خصوصــي تنها گزينه باشــد يــا حتي 
بهتريــن گزينه؛ بنابراين اگر فســاد در هر حوزه اي 
از فعاليت هاي اقتصادي وجود داشــته باشد بايد با 
داشتن قوانين و اجراي درست آن دست به اصاح 
زد. مطلب ديگر مسئله خام فروشي است که خيلي 
از اقتصاددانــان هــم مي گويند نبايد خام فروشــي 

شود. مصدق هم همين عقيده را داشت.

اجتماعي به وجود آمده اســت واقعًا اين 
شــعار اجراي بدون تنازل قانون اساسي 
شعار خيلي عميقي اســت که بايد جدي 

گرفته شود.
مظهري: دربــاره اقتصاد بدون نفت دوره مصدق 
زياد صحبت نشــده، يعني بيشــتر بحث ها در دوره 
مصدق کــه در کتاب ها و مطبوعات چاپ شــده 
بــه جنبه سياســي ايــن دوران پرداخته انــد تا جنبه 
اقتصــادي، اما در کتاب آقاي دکتــر انورخامه اي 
و نوشــته هاي مرحوم مهندس ســحابي هم از منظر 
سياســي و هم از منظر اقتصادي بــه قضيه پرداخته 
شده است. به طورکلي در مورد اقتصاد ايران کتاب 
دندان گيري که هم از جنبه دانشگاهي وزين باشد 
و هــم متفکران و منتقدان خارج از دانشــگاه -که 
به هــر علتي غير از توانايي هاي علمي به دانشــگاه 
راه پيدا نکردند- آن را قبول داشــته باشند به تعداد 
کمتر از انگشــتان دســت مي رســد. در اين زمينه 
مي توان به کتاب هــاي اقتصاد ايران دکتر رزاقي و 
دکتر عظيمي در دروه پس از انقاب اشــاره کرد 
که اين دو کتاب هم کمتر به حوزه اقتصاد سياسي 
ورود پيدا مي کننــد و کتاب مرحوم دکتر عظيمي 
از انســجام خوبي برخوردار نيســت. دکتر عظيمي 
در کتــاب خود با آن بينش توســعه اي عميقي که 
داشت به نکات ارزنده اي در مورد توسعه نيافتگي 
ايران اشاره کرده است. متأسفانه جريان منتقد نظام 
غالب جهاني )يا نظام سرمايه داري( در ايران برنامه 
منســجمي ندارد و اين يکي از ضعف هاي ماست. 
جا داشــت رهبران انقابي در ابتداي انقاب 50 يا 
100 نفر يا بيشــتر يا کمتر اقتصاددان و سياست دان 
و جامعه شــناس را در يــک نهــادي، مثــًا نهــاد 
نظريه پردازي، جمع مي کردند و آنها را تأمين مالي 
مي کردنــد و مي گفتند فقط چنــد واحد درس در 
دانشــگاه يا حوزه و چند پايان نامه در مورد مسائل 
اقتصاد، سياست و جامعه شناسي ايران و غيره داشته 
باشــيد و بنشــينيد و در مورد معضات ايران فکر 
کنيد و نظريه پردازي کنيد. متأسفانه اين امر خطير 
انجــام نگرفت. امــروز که ما به پايــان دهه چهارم 
انقاب نزديک مي شــويم، فهم درستي از اقتصاد 
بــدون نفت نداريم و مدل بانکــداري بدون ربا را 
تنهــا مدل اقتصادي نظام اســت که پس از انقاب 
طراحي شــده و شکست خورده است. اين مدل به 
روايتــي 80 هزار ميليارد تومــان و به روايتي ديگر 
150 هزار ميليارد تومان بدهي معوقه روي دســت 
ملت گذاشــته و ســرمايه داري مالي را در اقتصاد 
کشــور غالب کرده است و حتي دولت يازدهم را 
مجبور کرده کــه فعًا اين طبقه غيرمولد را تحمل 

کند.
ما به يــک برنامه مدون نياز داريــم که در آن هم 
اقتصاد و هم سياست مشارکتي باشد، يعني پيروي 
از همــان مــدل مصدق يــا سوسيال دموکراســي. 
چند ســال پيش يک کتابي را از پروفســور آميت 
بهــادوري، يکــي از اقتصاددانان برجســته هند و 
همکار سابق خانم جون رابينسون، به نام »توسعه با 
حفظ کرامت انساني« را براي يک مجله اقتصادي 

امروز که ما به پايان دهه چهارم 
انقالب نزديک مي شويم، فهم 

درستي از اقتصاد بدون نفت نداريم 
و مدل بانکداري بدون ربا را تنها 
مدل اقتصادي نظام است که پس 
از انقالب طراحي شده و شکست 

خورده است
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و دريايي در درازمدت نمي توانيم داشته 
باشيم، يعني ما هر چه اضافه کنيم آنها دو 
تمام  اگر  بنابراين  برابر  افزايش مي دهند. 
درآمد نفتمان را صــرف برتري هوايي و 

دريايي کنيم، قدرت مقابله نداريم.
لــرزان  بــه آب هاي  نفــت  صــادرات 
خليج فارس وابسته است. با برتري دريايي 
امريکا، انگليس، عربســتان و... روبروست. 
آيا ايــن اســتقالل اقتصادي اســت؟ ما 
مي گوييم مي خواهيم اســتقالل اقتصادي 
داشته باشيم درحالي که اقتصاد ما به نفت 
و نفت هم به خريد اســلحه و جنگ گره 
خواهد خورد. به عبارتي کل درآمد نفت 
صرف حفاظت از نفت شــود. از ســويي 
اولويت بوش پســر، امنيت عرضه نفت در 
خليج فارس بود که مــا چندان تفاوتي با 
اين خط مشي نداشــتيم. آيا اين استقالل 
اقتصادي است؟ من در سرمقاله شماره 69 
نشريه چشم انداز ايران به نام »سوراخ هاي 
استخر ايران کجاست؟« نوشتم که ما 100 
سال است پول نفت و گاز را در اين استخر 
مي ريزيم و سرريز هم ندارد و خط فقر هم 
گســترش پيدا کرده ما مي بينيم در برزيل 
ابتکارات سوسياليستي 30  با  آقاي داسيلوا 
درصد مردم زير خط فقر را به باالي خط 
فقر منتقل کرد. دنيا اين آمار را تأييد کرد 
درحالي کــه نفت نداشــتند. در آن مقاله 
توضيح داده شد که در صادرات هر بشکه 

نفت خسراني نهفته است.
رفيعــي: در تأييد صحبت ها، نفت فروخته شــده 
در 35 ســال گذشته 1300 ميليارد بود و اين ارزي 
است که وارد ايران شده است و اگر نفت مصرفي 
داخل را هم به آن بيفزاييم با قيمت دالر در ســال 
2001، ارز کلي که وارد اقتصاد شده حدود 2300 
ميليارد دالر خواهد شــد کــه 51/5 درصد آن در 
دوره آقاي احمدي نژاد بوده اســت. آقاي هاشمي 
رفســنجاني گفتند ما 1000 ميليارد دالر خســارت 
جنگ هشت ســاله را داديم که اين غير از شهدا و 
فرار مغزهاســت. ما يک ميليــون مهاجرت نخبه ها 
داشتيم که قيمت جهاني هر نخبه يک ميليون دالر 
اســت که مي شــود هزار ميليارد دالر. عدم النفعي 
کــه اين پديده در بخش نفت و گاز و پتروشــيمي 
براي ما به وجود آورده فقط در 10 ســال گذشته، 
800 ميليارد دالر اســت که اگر 200 ميليارد دالر 
هم براي بخش هاي ديگــر در نظر بگيريم، 1000 
ميليــارد دالر عدم النفــع براي کشــور رقم خورده 
اســت. اين درحالي اســت که پروژه هــاي گاز ما 
عقب  افتــاده و کارشناســان مي گوينــد بايد 500 
ميليون مترمکعب گاز بــه چاه ها تزريق کنيم و در 
اين سال ها 100 ميليون مترمکعب گاز تزريق شده 
اســت. وقتي تزريق کم مي  شــود اســتخراج پايين 
آمــده و مخازن نفــت به تدريج ترک مي شــود و 
ساده تر بگويم نفت آنجا مي ماند و مي ماسد. اين ها 
را من حســاب کردم. حدود 800 ميليارد مي شود. 

باشــد. نظرات دکتــر عظيمي، مهندس ســحابي، 
مهندس ميرحســين موســوي، آقاي عالي نســب و 
اقتصاددانــان منتقد تأکيد روي ســرمايه داري ملي 
اســت و نه ســرمايه داري مالــي و مونتاژگر. اگر 
دولــت به حرف هاي منتقدان اقتصادي گوش کند 
برنامه ريزي اقتصادي پوياتري خواهد داشت. نکته 
ديگــر اينکه حداقل بخشــي از تجــارت مي تواند 
تهاتــري باشــد و خيلي از کشــورها ايــن کار را 
کرده اند که اين راه مي تواند ما را از وابســتگي به 

ارز نجات  دهد.
اميدوار  دولــت  سياســت هاي  بــه  مــن  رفيعي: 
نيســتم، چون همان طور کــه مي  دانيد نفت کاالي 
استراتژيک و حتي نظامي شده و بخشي از کاهش 
قيمــت نفت مربوط بــه رقابت نفــت غيرمتعارف 
امريکاســت، ولي بخشــي از آن هم براي مقابله با 
روســيه، ايران و ونزوئاســت. در جريان انقاب 
عرضــه نفت کــم شــد و قيمت نفت تــا 36 دالر 
باال رفت، حتي تا 40 دالر هم رســيد. براي فشــار 
به ايران، عربســتان و امريکا توافق کردند و قيمت 
نفــت را پاييــن آوردند )تــا پنج دالر(. عربســتان 
بافاصلــه چاه هاي جديد حفر کــرد و توليدش را 
هم باال برد و ســال 1362 توليدش به بازار آمد. در 
پــي آن قيمت نفت پايين آمد. ايــن تجربه موفقي 
بود که امريکا و عربســتان پس از انقاب داشــتند 
که به پذيــرش قطعنامه انجاميــد. در دولت آقاي 
خاتمي با همين مقدار کم، صرفه جويي ها شــروع 
شد و با سالي 20 تا 22 ميليارد درآمد نفت، اقتصاد 
مي چرخيــد. بعد آقــاي احمدي نژاد آمــد. با اين 
دســت کاري چشــمگير در قيمت نفت ملت ما را 
بــه قيمت باال عادت مي دهند. ســپس يک باره آن 
را پايين مي آورند و اين ترفند سرمايه داري جهاني 
اســت. در دوره احمدي نژاد 800 ميليارد دالر پول 
يک باره وارد مملکت مي شــود. اکنون هم کسي 
نمي دانــد کجا خرج شــده اســت. اين نوســانات 
باعث شــده دولت فقط بتواند حقــوق کارمندان، 
بازنشســتگان و يارانــه را بدهــد و پروژه ها تعطيل 

شوند.

ميثمي: اگر مسئله نفت را بنيادي تر بررسي 
کنيــم، مي بينيــم در خليج فــارس ـ که 
بيشــتر صادرات ما از آنجاست ـ به دليل 
حضور نيروهاي دريايــي امريکا، انگليس 
و کشورهاي غربي و عربي برتري هوايي 

ســرمايه داري ملي داده نمي شــود. گفته مي شــود 
بخش عمــده اي از درگيري هايي که بين دولت  و 
بعضي از نهادهاي غيردولتي وجود دارد بر سر اين 
اســت که اين نهادها فرصت هاي ســرمايه گذاري 
و فعاليــت اقتصــادي را از بخــش خصوصــي که 
اکنون پشت ســر دولت قرار دارد )همان اتاق هاي 
بازرگاني( گرفته است. به نظر مي رسد ريشه خيلي 
از چالش ها بيــن اين دو جناح اين باشــد. نماينده 
کارگران در گفت وگو ســه جانبه اي که )دولت، 
نمايندگان کارگران و نمايندگان کارفرماها( براي 
تعيين دســتمزد در اســفندماه سال گذشــته انجام 
گرفــت، بيان کــرد: بعضي وقت هــا گفت وگو ها 
دوجانبــه مي شــد و نماينده دولت که مي بايســت 
بي طرف باشد در طرف کارفرماها قرار مي گرفت 

و از آنها دفاع مي کرد.
رفيعي: درست هم اســت. روز گذشته اعام شد 

که 80 درصد پيمانکاران دولتي هستند.
مظهري: بله، دعوا اين است که بخش خصوصي 
مي گويــد اگــر پروژه هــا را به بخــش نيمه دولتي 
مي دهند پس ما چه کاره هستيم. يک مشکل ديگر 
که به آن کمتر توجه شد تسلط سرمايه داري مالي 
است. نوعي از ســرمايه داري که از سال 1970 در 
اقتصادهاي پيشرفته ســرمايه داري مطرح شد و در 
کشــور ما پس از آزادســازي مالي در سال 1379 
رشــد قابل توجهــي کــرد و در دوره هشت ســاله 
دولت هــاي نهم و دهم شــتاب بيشــتري گرفت. 
درواقع چه دولت اصاحــات آقاي خاتمي و چه 
دولت اصولگــراي آقاي احمدي نــژاد دارويي را 
به خورد اقتصاد کشــور دادند که نسخه اش توسط 
اقتصاددانان نئوليبرال نوشــته شــده بــود که نتيجه 
آن رشــد قارچ گونه بانک ها و مؤسسات اعتباري 
خصوصي و متعلق به نهادهاي غيردولتي بود. ريشه 
رشــد فعاليت هاي غيرمولد و فســادهاي تودرتو با 
ارقام نجومي را بايد در سياست آزادسازي مالي و 

پا گرفتن سرمايه داري مالي جست وجو کرد.
 در 1970 مشــکاتي که در اقتصاد ســرمايه داري 
به وجود آمد اين بود که تقريباً  سرمايه گذاران غربي 
تحت فشار گروه هاي سبز و اتحاديه هاي کارگري 
روي صنايعي سرمايه گذاري کردند که به اصطاح 
زيــان محيط زيستي شــان کمتر بــود و درنتيجه به 
اتحاديه هــاي کارگري بهــاي زيــادي دادند. در 
اقتصاد گفته مي شود وقتي اتحاديه کارگري قوي 
مي شود، نرخ سود پايين مي آيد. بنابراين سرمايه ها 
طــوري جهت داده شــد که به طــرف بانک ها و 
مؤسســات مالي برود. در ســال 1970 بســياري از 
ســرمايه گذاران بخشــي از سرمايه هايشــان از آن 
خودشــان بود و کمتر به بازار پولي و مالي وابسته 
بودند اما اآلن مي گويند وابســتگي تمام بخش هاي 
صنايع کشــورهاي ســرمايه داري بــه بخش پولي 
خيلي بيشتر شده است. اين ها ناشي از تفکر آزادي 
مالي و خط مشــي تعديــل در دولــت کارگزاران 
اســت. به قــول آقاي دکتــر نيلي، ريلي گذاشــته 
شــد که هر دولتــي بيايد روي ايــن ريل حرکت 
مي کند حتي اگر اين دولــت، دولت احمدي نژاد 
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نمي شــوند. بعضي ها واقعاً عاقــه اي در اين حوزه 
نداشــتند، بعضي هم بر اين عقيده اند براي ورود به 
بحث هاي اقتصاد سياســي عاوه بر دانستن اقتصاد 
بايد از علوم ديگر به خصوص فلســفه، سياســت، 
جامعه شناســي، تاريخ و...، سر رشــته کافي داشته 
باشــي، البته در کشوري مانند کشــور ما عاوه بر 
اين ها بايد توان پرداخت هزينه اي که به آن اشــاره 

شد نيز باشد.
رفيعي: اگر من از شــما بپرسم چند اقتصاددان در 
دنيا در نظام سرمايه داري ديدگاه ها را عوض کرده 
شما 4 ـ 3 نفر را بيشتر نام نمي بريد. يکي فردريک 
ليست آلماني است که همان بحث بورژوازي ملي 
را مطرح مي کند. وي مي گويد براي رشــد آلمان 
ما بايد گمرک را روي کاالهاي انگليســي ببنديم. 
اين تجربه بشــري است. اين آقاي فردريک ليست 
نمي توانــد در آلمان زندگي کنــد. هيچ کاري به 
او ندادند. کســي بود که بيســمارک، صدراعظم 
قدرتمند آلمان هميشه کتابش را روي ميز داشت. 
از آلمــان تبعيد مي شــود و به امريــکا مي رود. در 
امريــکا از او اســتقبال مي کنند. او ســپس رشــد 
بورژوازي ملــي را در امريکا مطرح مي کند، يعني 
دوره ايزوليشــن )Isolation( در برابــر واردات 
درســت مي شــود که در امريکا کاالي انگليســي 
نيايد. بعد فرانســوي ها آن را اجرا مي کنند، سپس 
ژاپني ها اين را با تأخير اجرا مي کنند و بعد در قرن 
بيستم چيني ها آن را به اجرا در مي آورند. همه اين 
کشورها با ديدگاه فردريک ليست رشد مي کنند. 
حاال اين آدمي اســت کــه فقير مي شــود، کار به 
او نمي دهنــد و در آلمــان آواره مي شــود. مورد 
ديگر مارکس اســت. مارکس کــه مي آيد بحران 
ســرمايه داري و استثمار وحشيانه ســرمايه داري را 
مطرح مي کند. ســه فرزندش مي ميرند. پول ندارد 
اين ها را دفن کند. بچه سومش که مي ميرد مدت ها 
در اتاق است. از همسايه ها تقاضاي قرض مي کند، 
چــون پيش تر براي دفن دو بچه بــه او قرض داده 
بودند، از قرض  دادن براي دفن بچه سوم خودداري 
مي کنند و مي گويند تو نمي تواني پس بدهي، ولي 
مارکــس 30 ســال در کتابخانه معــروف انگليس 
مي رود تا کتاب ســرمايه را درمي آورد. خود کينز 
که شــما اين قدر از او تعريف مي کنيد زندگي اش 
را ببين. من مي خواهم بگويم چرا ما اين روحيه را 
نداريم. در بخش هاي سياسي قبول داريم اميرکبير، 
قائم مقــام و مصــدق را داريم. آنهــا هزينه اش را 
داده اند. آن دو که شهيد شدند و سومي که تا آخر 
عمرش تبعيد بود شــايد قابل مقايسه باشد ولي در 
اقتصاد نداريــم. همان اقتصاددان خوش فکر ما هم 
ممکن اســت در همين روابط غلــط کار بگيرد و 
مشــاور  شــود و درآمد خوب پيدا کند و حرکتي 
پيامبرگونه مثل فردريک ليســت و مارکس را در 

پيش نمي گيرد.
اين در حالي اســت که مملکت مشکات زيادي 
دارد و مهنــدس ميثمي هميشــه دعا مي کند ايران، 

ايران بماند.■

مظهري: اقتصاددان هاي ما به جاي اقتصاد سياسي، 
اقتصاد پراگماتيستي را مطرح مي کنند.

ميثمي: در ســال 1364 ريــگان نفت 33 
دالري را به پنج دالر رســاند تا با اين کار 
هم هزينه جنگ ستارگان را تأمين کند و 
هم رعشه اســتراتژيک بر اندام جمهوري 
اســالمي وارد آورد. بنابرايــن نمي توان 
گفت نفت يــک کاالي اقتصادي و حتي 
سياســي اســت، بلکه کارکرد نظامي هم 

دارد.
مظهري: جامعه ايران به کتــاب مرحوم عظيمي 
که چند بار تجديد چاپ شــده تمايل زيادي دارد. 
در بخش آخر کتــاب آمده که قيمت نفت تنها از 
طريق عرضه و تقاضا معلوم نمي شود، بلکه عوامل 
سياسي هم در آن دخالت دارد. برخي اقتصاددانان 
بحث هاي غيرآکادميــک را عوام فريبي مي دانند. 
دانشــگاه هاي ما چه پيــش و چه پــس از انقاب 
به خاطر هزينه هاي سياسي تمايلي به اقتصاد سياسي 
نداشته و اين وظيفه خطير به دوش متفکران خارج 
از دانشگاه افتاده است که حاضرند چنين هزينه اي 

را متقبل شوند.
ميثمــي: بايد آزادي بيان و قلم بيشــتري 
باشــد تا همه اقتصاددان ها در اين عرصه 

هم دستاورد خود را ارائه دهند.
رفيعــي: جامعه مدنــي از تعامل مــردم و دولت 
به وجود مي  آيد. هيچ دولتــي نمي خواهد قدرتش 
کم شــود. اگر دولتي در فرانسه، امريکا و انگليس 
قبول کرده که قدرتش کم شود به علت فشارهايي 
بوده که در جامعه مدني ايجاد شــده است. نقد من 
به اقتصاددانان اين است. اگرچه مشکل وجود دارد 
و فضا بســته اســت، اما در همين فضا هم باالخره 
يک عده حرفشان را زدند. همين نشريه چشم انداز 
ايران را نگاه کنيد. مقاله هاي اقتصادي چشــم انداز 
ايــران را دربياوريد و به عنــوان کتاب چاپ کنيد. 
پس مي شــود حرف زد. ايران فردا هم حرف هاي 
زيادي زده است. اکنون مقام رهبري فتوا دادند که 
ساح هسته اي حرام است. ايشــان راه را باز کرد. 
مي تــوان تحليل کــرد آيا برق هســته اي به صاح 
ماســت يا نه، چراکه جنبه استراتژيک و امنيتي آن 
حذف شده و راه براي اقتصاددانان باز شده است.

مظهــري: در هند هــم عــده اي از اقتصاددان ها 
باوجود آزادي هاي سياســي وارد اقتصاد سياســي 

200 ميليارد هم چيزهاي ديگر. فرار ســرمايه ها را 
نتوانستم حســاب کنم. مثًا يک شرکت کوچکي 
که در 25 ســال گذشــته، 40 يــا 50 ميليون دالر 
ارزش افزوده داشــته، ســرمايه خود را از کشــور 
خارج کرده است. من مي توانم 10 ـ 5 مورد را نام 
ببرم ولي کسي نمي داند در سطح کان با اين فساد 
سيستماتيک گسترده اي که هست و به آن اعتراف 

شد، اين خروج سرمايه چقدر است.
روس هــا چند وقت پيش اعام کردند که ســاح 
ليزري امريکا به خليج فارس آمده که قادر است با 
يک تابش تک طول موج کشــتي و هواپيما را از 
کار بيندازد و هر شــليک ليزري براي امريکا يک 
دالر هزينه دارد درحالي که هزينه شليک موشک 

خيلي زياد است.

ميثمي: به فــرض برتري هوايي و دريايي 
در خليج فارس داشــته باشــيم با شوراي 
امنيت چــه کار کنيم؟ يک بار قطعنامه 598 
شــوراي امنيت را پذيرفتيم، حاال شوراي 
امنيت تحريم هــا را برقرار کرده و پرونده 
ايران را بــه فصل هفتم شــوراي امنيت 
ارجــاع داده، آيــا ما مي توانيــم با 5+1، 
يعني دنيا بجنگيم؟ گفتيم اگر نگذاشــتند 
صادر کنيم ما هم نمي گذاريم صادر کنند،  
ولي تحريم ها برقرار شــد و به دنبال آن 
قيمت شــکني کاهش نفت و منع ايران از 
سوئيفت رقم خورد. آيا مي توانيم با جنگ 
راه برون رفتي داشــته باشيم؟ اينجا به نظر 
مي رســد اقتصاددان هاي مــا و طراحان 

استراتژيک بايد فکري جدي کنند.
رفيعي: بنابراين وقتي نفت مي تواند به 200 فرآورده 
نفتي گران قيمت و ارزشمند تبديل شود حاکميت ما 
بايد صنعــت نفت را در داخل گســترش دهد و از 
تجارت نفت خام فاصله بگيرد. براي نمونه مي توان 
در صنعت ساختمان تيرهاي پليمري را به جاي آهن 
و سيمان که هزينه بردار است، جايگزين کرد. نمونه 
خيلي ســاده ديگر مربوط به کشــاورزي است. در 
ايران 40 درصد صيفي جات فاســد مي شود که اگر 
در ايــن بخش يک ســرمايه گذاري جدي بکنيم و 
نفــت را با اقتصاد داخلي پيوند بزنيم، شــرايط فرق 

خواهد کرد.

ميثمــي: شــما مي توانيــد يــک مقاله يا 
گفت وگويي مستقل درباره مزاياي صنعت 

پليمر داشته باشيد.
رفيعي: پيش تر مطالبي در اين زمينه نوشــته ام، اما 
جاي کار بيشــتري دارد. ما مي توانيم يک ترکيب 
پليمــري در کويرهايمان بريزيم که مي تواند 1000 
برابــر وزن خــودش آب بــاران را جــذب کند و 
به تدريج در زمين فرو کند و اين يک تجربه جهاني 
نيز اســت و در مصر هم انجام شده. براي نمونه در 
گل فروشــي ها هم اين ماده را مي گذارند و هر 35 
روز يک بار مي توان گلدان را آب داد. اَبَر جاذب ها 
)Super Absorbents( که در پوشک بچه ها به 
کار مي برند را مي توان در کشاورزي هم به کار برد.
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سياسي جهاني نيز نشان مي دهد که جهان، در 
حال گــذار از نظم تک قطبي غيردموکراتيک 
جاري، به نظم منطقه گرايانه اي با عنوان »تک 
قطبي-چنــد جانبه« کم و بيــش دموکراتيک 
اســت و اين را مي توان به معناي همگراشدن 
قدرت هاي ملي دانســت. اگر چنين برداشــتي 
صحيح باشــد و اگر ارتقاي موقعيت کشــورهايي 
چون چين و هند و ســاير قدرت هــاي منطقه اي تا 
حدي تحت تأثيــر ويژگي هاي کارآمدي دولت ها 
باشــد، در اين صــورت ترکيبــي از رويکردهاي 
دولــت - ملــت و نظــام جهانــي، يــا ســنتزي از 
ديدگاه هــاي معتقد بــه عوامــل درون زا و عوامل 
بــرون زا، چارچــوب تحليلــي مناســب تري براي 
درک و فهــم تغيير و تحوالت نظام اقتصاد جهاني 
به دســت مي دهد. روي ديگــر اين بحث، کاربرد 
ســنتزي از ديدگاه هــاي نظام - جهانــي، مکاتب 
تنظيم فرانسوي و ساختار اجتماعي انباشت سرمايه 
اســت تا چارچــوب تحليلي مناســبي بــراي نظام 
حکمراني اقتصادي ملي و بين المللي به دست داده 
شــود. دو مکتب بعدي، ضمن تأکيد بر مناســبات 
طبقاتــي در فرآيند توليد، بر ايــن باورند که نظام 
ســرمايه داري نظامــي کم وبيش منعطف اســت و 
بنابرايــن توانايي اصاحات نهــادي براي مواجهه 
با شــرايط بحرانــي را دارد؛ ماننــد دولت رفاهي 
که پــس از جنگ جهاني دوم شــکل گرفت و با 
تأمين شرايط براي افزايش قدرت چانه زني نيروي 
کار، مانع از افزايش شکاف طبقاتي شد. در سطح 
جهاني نيــز اين نظــام از طريق تقويــت نهادهاي 
حکمرانــي جهاني از قبيل ســازمان ملــل متحد و 
نهادهــاي اقتصادي مي تواند از منظر توجه به منافع 

کشورهاي پيراموني بهتر عمل کند.

نيمه پيرامونــي و کامــًا پيرامونــي قــرار دارنــد. 
جايگاه کشــورها در اين ســاختار برحسب اينکه 
کدام کشــور يا منطقه براي انباشت سرمايه جهاني 
مناسب تر است مي تواند تغيير يابد، اما اين ساختار 
کلي درمجموع ثابت اســت. يعنــي در چارچوب 
تقســيم کار جهانــي، مادام که برخي از کشــورها 
توليدکننده کاالي صنعتي بــا ارزش افزوده باالتر 
هستند، کشــورهاي ديگري بايد توليد کننده مواد 
اوليه و واســطه اي موردنياز اين کشــورها باشند، 
اما تجربه ظهور کشــورهايي چــون ژاپن در 
گذشته دور و شرق آسيا در سال هاي گذشته و 
جديد  منطقه اي  قدرت هاي  ظهور  همين طور 
نشــان مي دهد که در صــورت وجود دولتي 
کارآمد و توســعه خواه و تأمين شرايط مناسب 
داخلي، امکان غلبه بر موانع خارجي توســعه 
تا حــدي وجــود دارد و بنابراين مي توان از 
تاريخي تحميل شده، خارج شد.  موقعيت هاي 
درعين حــال، تجربه تحــوالت اقتصاد جهاني طي 
چند دهه اخير نشان مي دهد که ظهور قدرت هاي 
جديد لزوماً همراه با کناررفتن قدرت هاي ســابق 
نبوده اســت. يعني باوجود نقدهاي جدي وارد بر 
نظام اقتصــاد جهاني ازجمله فقــر غيرقابل باور در 
برخي از مناطق پيراموني جهــان و نابرابري باالي 
بين کشوري و درون کشــوري، عملکرد اين نظام 
کامًا از نوع بازي با حاصــل جمع صفر نيز نبوده 
اســت. اگر رشــد اقتصادي قابل توجه چين و هند 
طي ســه دهــه اخير بــه معناي افزايــش کم و بيش 
استانداردهاي زندگي در حدود يک سوم جمعيت 
جهان باشد، در اين صورت مي توان گفت که سهم 
بخش نيمه پيراموني از اقتصاد جهاني رو به افزايش 
بوده اســت. تحوالت مربوط بــه نظم امنيتي-

کتاب چشــم انداز نظام اقتصاد بين الملل و جايگاه 
ايران در آن، در يک مقدمه کوتاه و هشــت فصل 
تنظيم شــده است. فصل اول کتاب با عنوان »طرح 
مســئله و چارچوب تحقيق« به هدف و چارچوب 
نظري و روش شــناختي مي پردازد. در مقام هدف؛ 
کتاب به دنبال ارائه تصويري از چشم انداز تغييرات 
احتمالــي در نظــام اقتصاد بين الملــل در دهه هاي 
آينده اســت و بنابراين، نگاهي آينده پژوهانه دارد 
و مبتني بر 1. شناســايي روندهاي تکاملي گذشته؛ 
2. ســاختار دروني نيروهــا؛ 3. انگيزش هاي مؤثر 
بر تحوالت آينده اســت. درعين حال، به بايدها و 
مطلوب هــاي آرمان گرايانه  ممکــن در چارچوب 
امکانات موجــود نيز توجه دارد. چارچوب نظري 
کتــاب، ســنتزي از ديدگاه هاي »نظــام اقتصاد–

جهاني«، »تنظيم فرانســوي«،1 »ســاختار اجتماعي 
انباشــت سرمايه« و »صنعتي شــدن ديررس« است. 
با اين ويژگي ها در وهله نخســت، مطابق ديدگاه 
گفتــه  اقتصاد–جهانــي«،  »نظــام  نظريه پــردازان 
مي شــود نظام ســرمايه داري نظامي فراگير در کل 
جهان اســت و بنابراين تغييــر و تحوالت رخ داده 
انباشــت  از ضرورت هــاي  تابعــي  آن  درون  در 
سرمايه است. به اين اعتبار، نظم اقتصادي حاکم بر 
جهان در اين دوره نظمي است براي تأمين شرايط 
نهادي مناســب براي انباشــت ســرمايه. ازآنجاکه 
موطن سرمايه، کشورهاي استعماري در گذشته و 
توسعه يافته در حال حاضر بوده اند، قواعد مرتبط با 
اين نظم اقتصادي عمدتاً در جهت تأمين منافع اين 

گروه از کشورها عمل کرده است.
دوم اينکه، تجربه تاريخي گذشــته نشــان مي دهد 
کــه نظريه نظام اقتصاد جهاني نياز به جرح وتعديل 
دارد. از منظــر ايــن نظريــه، ايــن نظــام از گروه 
کشــورهاي مختلفي تشــکيل شــده که در مرکز 
آن کشــورهاي توســعه يافته امروزي و استعماري 
گذشــته و در پيرامــون آن نيــز دو گروه کشــور 

اقتصاد بين الملل به کدام سو مي رود؟

علي ديني تركماني

علي دیني ترکماني، استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، در سال 
1390 کتابي را با عنوان »چشم انداز نظام اقتصاد بين الملل و جایگاه ایران در آن« 
تدوین کرده که در آن با مروري بر ریشــه هاي تاریخي شکل گيري نظام اقتصاد 
بين الملل جاري، تصویري از چشم انداز آن در سال  هاي آینده ارائه مي دهد. وي 
در همين چارچوب تحليلي، موقعيت ایران در نظم اقتصاد جهاني را نيز بررسي 
مي کند. متن زیر معرفي این کتاب به تفکيک فصول و به قلم نویسنده آن است.
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در عرصه سياســي امنيتي ازجمله افزايش نابرابري 
اقتصادي، تشديد فقر در برخي از مناطق پيراموني، 
بلوک بندي هاي منطقه اي به مثابه ســپري توسعه اي 
و سياســي- امنيتي در برابر سيطره نظام تک قطبي 
و مقاومت در برابر »غربي ســازي جهان« بررســي 

مي شود.
فصل پنجــم کتاب بــا عنــوان »بحران هاي 
اقتصادي و بي ثباتي نظــام اقتصاد بين الملل« 
افزايش  بحران هاي شرق آســيا،  بررســي  به 
قيمــت مواد غذايي در ســال 2007 و بحران 
مالي بزرگ امريکا در ســال 2008 اختصاص 
دارد و هــدف آن بررســي رابطــه ميان اين 
بحران ها و آزادســازي هاي مالــي رخ داده 
طي ســه دهه اخير و همين طور بررسي عمق 
بي ثباتي نظم اقتصادي است که در چارچوب 
رويکرد »اجماع واشنگتني« سامان يافته است. 
اين بحران ها در کنار يکديگر، نشــان مي دهند که 
بحران هاي مالي رخ داده طي سال هاي گذشته بيش 
از آنکه ناشــي از شــوک هاي خارجي يا نقايصي 
چون نظام حسابداري و حسابرسي ضعيف و عدم 
تقارن اطاعاتي و مخاطرات اخاقي باشــد، ريشه 
در عوامل ســاختاري چون رشــد بيــش از اندازه 
بخش مالــي، توزيع نابرابر درآمدي، و خوش بيني 
بيش ازاندازه نســبت به توانايي خودکار سازوکار 
بازار آزاد در ساماندهي نظام اقتصاد جهاني دارد.

فصل ششــم کتاب با عنوان »چشــم انداز نظام 
تحوالت  و  تغيير  اقتصاد جهاني«، چشــم انداز 
احتمالــي در عرصه هــاي سياســي و امنيتي 
و اقتصــادي جهــان را ترســيم مي کند. در 
ابتدا، نويســنده به داليل افول جايگاه تمدن 
و سياســي  اقتصادي  و قدرت  ســرمايه داري 
امنيتي مرکزي آن، يعنــي امريکا، مي پردازد. 
در اين بخش بر مبناي شــاخص »قدرت ملي« 
نشــان داده مي شــود که اقتصــاد جهاني در 
به ســوي  نظم تک قطبي جاري  از  حال گذار 

منافع قدرت مسلط است.
فصل ســوم کتاب با عنوان »گــذار به نظام اقتصاد 
بين الملل مبتنــي بر پايه طا-دالر« بــه دنبال ارائه 
تصويــري از چگونگــي ظهــور امريــکا به عنوان 
قــدرت اول اقتصــادي در ابتــداي قرن بيســتم و 
تأثيــر جنگ هــاي جهانــي اول و دوم در تحکيم 
اين موقعيــت و گذار اقتصاد جهانــي از نظام پايه 
استرلينگ -طا به پايه طا- دالر است. همچنين، 
در ايــن فصل با اشــاره اي به تجربه توســعه 
اقتصادي ژاپن و ظهــور آن به عنوان يکي از 
اقتصادهــاي مرکز، بر نقش مهم عوامل دروني 
در تغيير و تحوالت توســعه اي در کنار تقسيم 
کار جهاني مبتني بر انباشــت ســرمايه تأکيد 
مي شود. در ايــن بخش ساختار نهادي تنظيم شده 
انباشت سرمايه )ترکيبي از شيوه توليد »فورديسم« 
و اقتصاد رفاه کينزي( که طي ســا ل هاي 1944 تا 
1971 جهت گيــري اصلي سياســت هاي اقتصادي 
جهان را تشکيل مي داد مورد بررسي قرار مي گيرد. 
در کنار آنچه ذکر شد، در اين فصل نيز نشان داده 
مي شود که شــکل گيري نظام پولي بعد از جنگ 
جهاني دوم در برتون وودز به نحوي بوده که منافع 

اقتصادي امريکا را به خوبي تأمين کند.
فصل چهارم با عنوان »گذار به نظم اقتصادي 
جهاني تک قطبي و اجماع واشنگتني« نخست 
متمرکز  کاماًل  برنامه ريزي  نظام  داليل شکست 
بلوک شــرق سابق را بررســي مي کند. سپس 
به »نظم نوين جهاني« مي پــردازد که طنين آن در 
ابتــداي دهه 1990 با عنوان »پايان تاريخ و آخرين 
انســان« در تمام جهان شنيده مي شد؛ در اين فصل 
همچنيــن به همــزاد اقتصادي آن يعنــي »رويکرد 
اجماع واشــنگتني« که در چارچوب آثاري چون 
»آدام اســميت به مســکو مي رود« و سياست هاي 
اقتصادي »تعديل ســاختاري و تثبيــت اقتصادي« 
جهان شــمول شــد، پرداخته مي شــود. در ادامه، 
چالش هاي نظم نوين چــه در عرصه اقتصاد و چه 

ســوم آنکــه بديهــي اســت حرکــت بــه چنين 
سمت و ســويي همچنان که تاريخ گذشــته نشــان 
مي دهــد بــدون مقاومــت اجتماعــي در جهــت 
تصحيح عملکرد ساختار قدرت، چه در جغرافياي 
ملي و چه در جغرافياي جهاني، امکان پذير نيست. 
همان طور که کســب اســتقال سياســي همراه با 
مقاومــت در برابر اســتعمار بــود و همان طور که 
افزايــش قــدرت چانه زني نيــروي کار همــراه با 
مقاومــت اجتماعي بود، تحقــق ايده هاي مطلوب 
و آرمان گرايانــه »شــهروندي جهانــي«، »جهان-

ميهني« و »جهان-وطني« نمي تواند بدون مقاومت 
اجتماعي در مقياس جهاني عملي شود. جرقه هاي 
عيني چنيــن مقاومتي در ســال 1999 در ســياتل 
امريــکا و همين طــور تظاهــرات جهاني ســاليانه 
»مجمــع اجتماعــي جهان« که هم زمــان با »مجمع 
اقتصــادي داووس« در کشــورهاي مختلف جهان 
برگــزار مي شــود، زده شــده و پايــگاه اجتماعي 
الزم را براي پيگيري خواســت کشورهاي موسوم 
به جنوب در ســازمان هايي چون تجارت جهاني، 
صنــدوق بين المللــي پول و بانــک جهاني مبني بر 
دموکراتيک کردن ســاختار نهادي اين سازمان ها 
فراهم کرده است؛ همين طور، مي توان به خواست 
قدرت هاي منطقه اي براي تجديدنظر در ســاختار 
ســازمان ملل و به ويــژه مهم ترين رکــن آن يعني 

شوراي امنيت ملل اشاره کرد.
فصــل دوم کتــاب، بــا عنــوان »ظهــور تمــدن 
ســرمايه داري و نظام اقتصاد پايه طا- استرلينگ« 
به طور خاصه خطوط کلي تحوالت رخ داده در 
اروپا را بررســي مي کند تا چگونگي شکل گيري 
تمدن ســرمايه داري و ريشــه هاي نظــم جهاني و 
اقتصــادي که بــا اين تمــدن درآميخته اســت را 
بررســي کند؛ تمدني که جهان را از قرن شانزدهم 
به اين سو تحت تأثير قرار داد و تمدن هاي ديگر را 
به حاشيه راند. هدف اصلي اين فصل آن است که 
نشــان داده شود ظهور اروپا و شــکل گيري اولين 
انقاب صنعتي در بريتانياي کبير در قرن هجدهم، 
حاصــل تحوالت اقتصــادي، سياســي و فرهنگي 
درون زا از يک ســو و دسترســي قدرت هاي برتر 
اروپايي به ســرزمين هاي ديگر از سوي ديگر بوده 
اســت. اروپايي که از قرن شــانزدهم به پيش 
رفت و در قرن نوزدهــم مرکز اقتصادي دنيا 
شــد و نبض اقتصاد جهاني با لنــدن به عنوان 
مرکز مالي جهان و پوند اســترلينگ به عنوان 
واحد پــول جهاني مــي زد، ماحصل ترکيبي 
از عوامل دروني و بيروني )اســتعمار(، دخالت 
قدرتمند دولت هاي ملــي در امور اقتصادي 
و بازار آزاد، سياســت تجارت با مستعمرات و 
سياســت صنعتي اســت. درعين حال، نشان داده 
مي شــود آنچه به عنــوان نظريه هاي مســلم علمي 
ازجملــه نظريه تجــارت آزاد در متون اقتصادي و 
نظام آموزشــي اقتصاد مطرح شده، تا حدي شکل 
گفتمانــي دارد؛ يعني آميزه اي از معرفت و قدرت 
است؛ معرفتي که خواسته يا ناخواسته در پي تأمين 
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را بيش ازپيــش تقويت کــرد و بنابراين، ضرورت 
گذار به نظم اقتصادي و همين طور سياسي- امنيتي 
ديگري بر مبناي ايده هاي »شــهروندي جهاني« يا 
»جهان-ميهنــي« يا »جهان-وطني« را تقويت کرده 

است.
شــواهد مربوط به چگونگي افول بريتانيا از اواخر 
قرن نوزدهــم و جايگزيني امريکا به جاي آن، طي 
دو دهــه اخير بــار ديگر در مــورد امريکا خود را 
نشــان داده اســت؛ کســري تجاري بيش ازاندازه 
امريکا در قبــال چين و ژاپن، به عاوه بحران مالي 
بــزرگ 2008، و بي ثباتــي پولي و مالــي فزاينده 
جهاني جايگاه اقتصاد امريــکا به عنوان مرکز ثقل 
اقتصــاد جهاني را تضعيف کرده اســت. عاوه بر 
اين، چنانچه، چين و شــرق آسيا به تدريج به جاي 
بازار مصــرف امريکا به بــازار داخلي خود روي 
بياورند که بســيار وسيع اســت در اين صورت از 
وزن اقتصــاد امريکا به عنوان موتور رشــد جهاني 
کاســته شــده، اين جايگاه به تدريج به شرق آسيا 
منتقل خواهد شــد. البته، شــايان ذکر اســت اين 
به معنــاي جايگزيني قــدرت اقتصــادي و امنيتي 
ديگــري به جاي امريکا در دو دهه آينده نيســت. 
بر مبناي شــاخص قدرت ملي کــه ترکيبي از 86 
شاخص اقتصادي، سياســي- حکومتي، فرهنگي، 
ســرزميني، علمــي - فنــاوري، نظامــي، فضايي، 
فرامرزي و اجتماعي است )فصل ششم(، امريکا با 
فاصله قابل توجهي قدرت اول ملي جهان محسوب 
مي شــود و آلمان، فرانسه، انگلستان، چين، روسيه 
و ژاپــن بعــدازآن قــرار دارند. درعين حــال، اين 
شــاخص نشــان مي دهد کــه در مناطــق مختلف 
جهان قدرت هــاي منطقه اي شــکل گرفته اند که 
اقتصادي  به عنــوان قطب هاي توســعه  مي تواننــد 
منطقــه اي عمــل کنند و مســير تحــوالت مربوط 
بــه نظم اقتصــاد جهاني را از وضعيــت تک قطبي 
کنوني بــه »تک قطبي- چندجانبــه« هدايت کنند 
کــه در آن نقش قدرت هــاي منطقه اي بيشــتر از 
پيــش خواهد شــد. بنابرايــن، انتظار مــي رود که 
قواعــد تنظيم گرايانه   اقتصــاد جهاني با چنين تغيير 
و تحوالتــي و فشــارهاي ناشــي از آن، در جهتي 
دموکراتيک تر اصاح شــوند؛ همين طور، اصاح 
ســاختار شــوراي امنيت ســازمان ملل بــر مبناي 
واقعيــت ظهور قدرت هاي منطقه اي، و بازســازي 
نهادهــاي برتون وودز- صنــدوق بين المللي پول، 
بانــک جهانــي و ســازمان تجــارت جهاني- در 
چشم انداز قرار دارد. دموکراتيک تر کردن ساختار 
تصميم گيري در اين نهادها از طريق کنار گذاشتن 
قاعده تصميم گيري بر مبناي »يک دالر يک رأي« 
و همين طور امکان انتخاب رؤســاي اين نهادها از 
ميــان کشــورهاي غيراروپايي و امريــکا ازجمله 

تغييرات محتمل در آينده است.
در ســطح خردتر، به نظر مي رسد که نظام پولي و 
تسويه حســاب هاي جهاني در آينده تغيير خواهد 
کرد. بحران مالي بزرگ امريکا، توجهات جهاني 
را بيش ازپيش به نقد کينز از گره خوردن نظام پولي 

نشــان مي دهد که در گذشته در مرکز نظام اقتصاد 
جهاني، ميان قدرت هاي اصلي هميشــه جابه جايي 
وجود داشــته است. در قرون شــانزدهم و هفدهم 
اسپانيا، پرتغال و هلند، در قرون هجدهم و نوزدهم 
بريتانيا و در قرن بيســتم، امريــکا قدرت هاي اول 
جهاني بوده اند. امريکا نه تنها توانســت در جايگاه 
رهبــري نظــام اقتصاد جهانــي قرار بگيــرد، بلکه 
توانســت رقيب ايدئولوژيک خــود يعني اقتصاد 
کامًا برنامه ريزي شــده تک حزبي سوسياليستي را 
نيز شکســت دهد و نظمي نويــن را از ابتداي دهه 
1990 تأسيس کند. پيش از شکل گيري چنين نظم 
تک قطبي، از اواخر دهه 1970، »ساختار اجتماعي 
نئوليبرال انباشت سرمايه«، در چارچوب »رويکرد 
اجماع واشنگتني«، جايگزين نظام انباشت تنظيم گر 
)دولــت رفــاه( کينزي شــده بود و بــا »نظم نوين 
جهاني« که به عنوان »پايان تاريخ« قرائت مي شــد 
شدت و قوت بيشتري پيدا کرد. چنان که در فصل 
چهارم بحث شــد، در اين دوره بر مبناي برداشت 
افراطي از نظريه بازار آزاد، آزادســازي هاي مالي 
و تجــاري در کنار شناورســازي بازارهاي ارز در 
دستور کار نهادهاي حکمراني اقتصاد جهاني قرار 
گرفــت؛ صندوق بين المللي پول و بانک جهاني با 
استفاده از ابزار »وام هاي تعديل ساختاري و تثبيت 
اقتصادي«، اقتصادهــاي نيازمند به کمک مالي را 
وادار به پذيرش بســته سياســتي »تعديل ساختاري 
و تثبيت اقتصــادي« کردند؛ اما، چنان که در فصل 
پنجم بحث شــد، با وقوع بحران شــرق آســيا در 
ســال 1997 و به دنبــال آن بحران هاي روســيه و 
امريکاي التين مشــخص شــد که ثمره حاکميت 
رويکرد اجماع واشــنگتني، افزايش بي ثباتي مالي 
و اقتصــادي و ظهور چالش هــاي ديگري ازجمله 
افزايش نابرابري اقتصادي، تشــديد فقر در برخي 
از مناطــق پيراموني، واکنش هــاي هويتي در برابر 
پــروژه »غربي ســازي جهــان« و بلوک بندي هاي 
منطقه اي اســت. وقوع دو بحــران جهاني افزايش 
بي ســابقه قيمت مواد غذايي و بحران مالي بزرگ 
امريکا در ســال هاي 2007 و 2008، اين چالش ها 

نظمي منطقه گرايانه اســت که در آن قدرت 
امريکا محدود خواهد شد. البته اين به معناي 
جايگزينــي قدرتي ديگر به جاي اين کشــور 
در آينده نزديک نيســت؛ اين کشور همچنان 
به لحاظ نظامــي و تکنولوژيک در رأس نظام 
اقتصاد جهاني قرار خواهد داشت، اما با ظهور 
قدرت هــاي منطقه اي چون چيــن و هند و 
اتحاديه اروپا ناچار از پذيرش حضور بيشتر اين 
قدرت ها در تصميم گيري هاي سياسي امنيتي و 
اقتصادي جهاني اســت. همين طور، به جايگاه 
ايــران و ترکيــه در اين نظــم درحال گذار 
نشان  اســت. داده هاي آماري  پرداخته شده 
مي دهند کــه در حال حاضــر ترکيه داراي 
قدرت ملي باالتري است و با توجه به مناسبات 
بين المللي آن کشــور انتظار مــي رود که در 

آينده نيز اين جايگاه را حفظ کند.
فصــل هفتم کتــاب با عنــوان »جايــگاه ايران در 
نظام اقتصاد بين الملل و چشــم انداز آن« به بررسي 
جايگاه ايران در اقتصاد منطقه و ارائه حدس هايي 
دربــاره  چشــم انداز آن در اقتصــاد منطقــه اي و 
جهاني اختصــاص دارد. در فصل هفتم بر مبناي 
شــاخص قدرت ملي به جايگاه ايران در ميان 
کشــورهاي منطقه پرداخته مي شــود. ســپس 
بــر مبناي شــاخص هاي توليد ناخالــص داخلي و 
درآمــد ســرانه، چشــم اندازي از موقعيــت ايران 
به عنوان يکي از کشــورهاي موســوم به گروه 11 
)کره جنوبــي، مکزيک، ترکيه، ايــران، اندونزي، 
ويتنام، پاکستان، مصر، نيجريه، فيليپين، بنگادش( 
در ســال 2025 ارائه شده و در ادامه احتمال تحقق 
پيش بيني خوش بينانه از موقعيت اقتصادي ايران در 
ســال 2025، برحسب چند شاخص ازجمله جذب 
ســرمايه خارجي، نفوذ در بازارهاي منطقه اي اکو 
و بازار مشــترک اســامي، در قياس با رقبا، مورد 

بررسي قرار مي گيرد.
فصل هشتم مباحث مطرح شده در هفت فصل 

را جمع بندي مي کند و چنين نتيجه مي گيرد:
تحليل هاي انجام شــده در فصــول دوم تا چهارم، 

اجالس برتون وودز



91
ره 

ما
شـ

 | 9
د 4

ردا
 خ

ت و
ش

به
ردی

 | ا
92

91
ره 

ما
شـ

 | 9
د 4

ردا
 خ

ت و
ش

به
ردی

 | ا
93

توليــدي در صنايع نفت و گاز اســت. چنانچه، 
عملکــرد ضعيف جــذب ســرمايه خارجي در 
قياس با کشورهايي چون ترکيه و عربستان طي 
ســال هاي آينده به دليل تنش هاي موجود ميان 
ايران و قدرت هاي بــزرگ جهاني، ادامه يابد در 
اين صورت مي توان پيش بيني مذکور را به عنوان 
خوش بينانه تريــن حالت در نظر گرفت. بنابراين، 
در چارچوب تنش هاي موجود آنچه واقع بينانه تر 
به نظر مي رســد، اين است که با جذب ضعيف تر 
ســرمايه خارجي و ديپلماســي تنــش زا، نفوذ 
اقتصــاد ايران در منطقه تضعيف و ترکيه با جاي 
پا باز کردن بيشتر و نزديک شدن به رؤياي احياي 
امپراتــوري عثماني، موقعيت ژئوپليتيک ايران را 
تهديد خواهد کرد. يعني، اين کشــور با پيشبرد 
پروژه هايــي چون خط لوله نفــت باکو-جيحون 
در گذشــته نزديــک و خط لوله ترکمنســتان- 
ترکيــه- اتحاديــه اروپــا در چند ســال آينده، 
به عنوان تأمين کننده انرژي اروپا ظاهر مي شــود 
و به نوعي بر موقعيت منابع طبيعي ايران ســايه 
مي اندازد. در اصل، ترکيه بــدون برخورداري از 
منابع طبيعي نفت و گاز، صرفاً به خاطر مناسبات 
باثبات منطقه اي و جهاني تبديل به مکاني براي 
عبور اين منابع شــده اســت که از يک سو حکم 
گلوگاه اســتراتژيک براي کشورهاي صادر کننده 
را پيــدا مي کند و از ســوي ديگر ايــران را دور 
مي زند. اگر پروژه هاي ديگري چون خط لوله گاز 
ترکمنستان -افغانستان- پاکستان – هند )تاپي( 
را به اين مجموعه اضافه کنيم، مي توان تضعيف 
ايــن موقعيت ژئوپليتيــک را بيشــتر دريافت؛ 
بنابراين، جذب ضعيف سرمايه خارجي در چنين 
پروژه هايي و همين طور ظرفيت توليدي پايين تر 
نفت و گاز ايران، در کوتاه مدت به از دست رفتن 
فرصت هاي اقتصادي و در ميان مدت و بلندمدت 
به از دســت رفتن موقعيت ژئوپليتيک مي انجامد 
که نتيجــه آن افزايــش شــديد هزينه فرصت 
به  براي ســرمايه گذاران خارجي  سرمايه گذاري 
دليل از دست رفتن بازارهاي مهم است. بنابراين، 
در اين چارچوب، انتظاري که مي رود، حاشيه اي 

شدن اقتصاد ايران و کاهش نفوذ آن است.
پي نوشت

1.رويکرد تنظيم فرانســوي يک رويکرد مارکسيســتي 
است که تاش دارد با توجه به واقعيت نهادي کشورها 
نظريه هايي که بيشــتر با واقعيت اقتصادي هم خوان باشد 
را ارائه دهد. در اين رويکرد، جبري  گرايي مارکسيستي 
کمتر اســت و به نقش قوانين و مقررات در تنظيم توليد 

بيشتر توجه شده است.
2.تريفين مطرح مي کند زماني که پول کشوري به عنوان 
پول جهانــي در مبادالت بين المللــي کاالها و خدمات 
مورداســتفاده قــرار مي گيرد و واحد ذخيــره ارزي نيز 
محسوب مي شود اين امکان براي اقتصاد موردنظر پيش 
مي آيد که با استفاده از چنين مزيتي دست به استقراض 
بي قاعده از اقتصادهاي ديگر بزند و اقتصاد جهاني را در 

معرض بي ثباتي قرار دهد.■

و به نظر مي رسد که با توجه به مناسبات بهتري 
که در سطح اقتصاد جهاني با قدرت هاي مرکزي 
دارد، توانايــي ادامه اين جايگاه را نيز دارد. براي 
نمونه، شــاخص جذب ســرمايه گذاري خارجي 
نشــان مي دهد کــه فاصلــه قابل توجهي ميان 
عملکرد ترکيه و ايران وجود دارد. اســتمرار اين 
وضعيت، به معناي امکان دسترسي بيشتر ترکيه 
به دانش علمي فني پيشرو جهاني، امکان افزايش 
ظرفيت هاي توليدي با قــدرت رقابتي جهاني و 
در تحليل نهايي اثرگذاري بر شــکل گيري نظم 
منطقه اي است. اين نظم، به عنوان فيلتري که نظم 
جهاني از درون آن عبور مي کند و شکل مي يابد، 
مستلزم مناسبات دست کم قابل تحمل در سطح 
کشــورهاي يک منطقه است )همگني سياسي و 
فرهنگي(. روابط و مناســبات در حال گسترش 
ترکيه با کشــورهاي خاورميانــه و موقعيت بهتر 
آن بر مبناي شــاخص قدرت ملي نشان مي دهد 
که در صورت ادامه تنش هاي موجود ميان ايران 
و کشــورهاي منطقه و همين طور ميان ايران و 
قدرت هاي مرکزي به ويــژه امريکا، ايران باوجود 
برخورداري از موقعيت ژئوپليتيک بســيار خوب، 
توانايي الزم براي شکل دادن به نظم منطقه اي را 
از دست خواهد داد. پيش بيني هاي انجام شده از 
موقعيت اقتصاد ايران در ســال 2025 برحسب 
شــاخص توليد ناخالص داخلي نشــان مي دهد 
که ايران پس از کــره جنوبي، مکزيک، ترکيه و 
اندونزي بزرگ ترين اقتصاد در ميان کشــورهاي 
موســوم به گــروه 11 )کره جنوبــي، مکزيک، 
ترکيه، اندوزي، ايران، پاکستان، ويتنام، نيجريه، 
مصر، فيليپين و بنــگالدش( خواهد بود که بعد 
از گــروه چهار )چيــن، هند، روســيه و برزيل( 
انتظار مي رود مهم تريــن بازيگران اقتصادي در 
آينده باشــند، اما، عملي شــدن اين پيش بيني 
براي ايران، مستلزم تحقق ميزان رشد اقتصادي 
4/2 درصد ســاالنه در نظر گرفته شده است که 
خود تابعــي از عوامل ديگري چون ميزان جذب 
سرمايه خارجي، و امکان استفاده از ظرفيت هاي 

جهاني به پول ملي کشــوري خــاص مانند دالر و 
مباحث اقتصادداناني چون رابرت تريفين )معماي 
تريفيــن(2 برانگيخته اســت. بحران نشان داد که 
اقتصاد دارنــده ذخيره جهاني مي تواند با اتکا 
به چنين مزيتي، بدون قاعده دست به کسري 
بودجه و کســري تجــاري بزنــد و از طريق 
استقراض از کشــورهاي داراي مازاد تجاري، 
اين کسري ها را پوشــش دهد و با استمرار آن 
اقتصــاد جهاني را در معرض بي ثباتي قرار دهد. به 
همين دليل، بازگشــت به ايده کينز و تأسيس پول 
جديدي با عنوان »بانکور« يا »پشــت سبز جهاني« 
)به تعبير اســتيگليتز( يا »واحد تهاتر بين المللي« )به 
تعبيــر پاول ديويدســون( مطرح اســت. برخي نيز 
با توجه به ســادگي عملياتي کردن »حق برداشــت 
مخصــوص«، از آن به عنوان ذخيــره جهاني دفاع 

مي کنند.
همچنيــن انتظار مي رود با توجه به نقدهاي بســيار 
جدي وارد بــر تأثير مقررات زدايــي از بازارهاي 
مالــي و افزايش ســهم ســرمايه گذاري هاي مالي 
در بي ثباتــي مالي اقتصادي جهان، پيشــنهاد جيمز 
توبين مبني بر اعمال ماليات بر معامات بين المللي 
مالي )ماليــات توبين( دنبال شــود و از اين طريق 
بازارهاي بين المللي سرمايه به ويژه معامات ارزي 
و ســاير دارايي هــاي پورتفويي بيشــتر از پيش از 
طريــق دولت ها تنظيم شــود تا هــم بي ثباتي مالي 
ناشــي از افزايــش بي رويه بخش مالــي کنترل و 
هــم منابع مالــي آن صرف کمک به کشــورهاي 
پيراموني شــود. همچنين انتظار مي رود با توجه به 
شکست مذاکرات تجاري ميان جنوب و شمال در 
ســازمان تجارت جهاني، يارانه هاي کشاورزي در 
کشورهاي شــمال در جهت حمايت از صادرات 

کشاورزي کشورهاي جنوب اصاح شود.

افول جايــگاه ايران در اقتصاد جهاني در 
صورت استمرار تنش هاي سياسي

ترکيــه و ايــران دو قــدرت  اصلــي منطقه اي 
خاورميانه هستند؛ البته ترکيه رتبه باالتري دارد 
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و بناســازي در نواحي مســتعد ســيل. نــوع ديگر 
تاب آوري ســازي نظام دارتر و بلندمدت تر اســت؛ 
ماننــد آموزش مهارت هــاي مقابله بــا آب وهوا به 
مردم و اجتماعات و بازسازي خسارات و صدمات 

حاصل از شوک هاي مختلف.
انســجام اجتماعي نيز در بســياري از ابعاد زندگي 
مــردم از بازســازي پــس از وقوع بايــا تا کيفيت 
عملکرد دولت بســيار تأثيرگذار است. آموزش و 
براي گروه هاي بسيار  ســرمايه گذاري به خصوص 
جــوان، مردم را بــراي انطباق با شــرايط حاصل از 
وقــوع بحران اقتصادي يا باياي طبيعي که زندگي 
آنهــا را تهديد يا نابــود مي کند، آماده مي ســازد. 
به عاوه حمايــت اجتماعي و نهادهاي پاســخگو، 
ارائه منصفانــه کمک به افراد نيازمنــد را ضمانت 
مي کنــد. به اين ترتيب آثار نامطلوب شــوک ها که 
ممکن است حتي نسل هاي آينده را نيز تهديد کند، 

کاهش مي يابد.
 )Human Vulnerability( آسيب پذيري انساني
عبارت است از چشــم انداز فرسايش دستاوردهاي 
توســعه انســاني و پايــداري آن. افــراد )جماعت 
يا کشــور( وقتــي آســيب پذيرند کــه در معرض 
خطر بــزرگ تخريب دســتاوردها در رويارويي با 
رخدادهاي آينده قرار گيرند؛ البته همه ما در دنياي 
نامطمئن زندگــي مي کنيم و امکان کاهش خطر تا 
صفر هرگز ناممکن نيســت. هرکــس، ثروتمند يا 
فقير تا حدي آسيب پذير است. لذا در اينجا تمرکز 
 Major( ما بر امکان فرســايش و تخريــب جدي
Deterioration( اســت که احتمــال دارد افراد 
را بــه شــرايط نامطلــوب و غيرقابل قبــول ـ فقر و 
تهيدستيـ  با وخيم ترشدن شرايط حاصل از مصائب 
توسعه انســاني پايين تنزل دهد. توانايي مردم براي 

يکــي از بهتريــن راه هــاي کاهش آســيب پذيري 
حاصل از شــوک هاي مورداشــاره پيشــگيري از 
چنين بايايي است. به اين ترتيب دنيا بايد به استقبال 
تغييــرات آب وهوايي برود و نظام هاي مالي جهاني 
با جديت بيشتري از گستردگي و فراواني شوک ها 
بکاهند؛ اما هميشه امکان پيشگيري وجود ندارد. در 
اين مواقع با ايجاد آمادگي و تقويت قابليت ها براي 
واکنش در برابر رويدادهاي احتمالي آينده مي توان 
از پيامدها و آثار ســوء شــوک ها کاست. از وقوع 
باياي طبيعي نمي توان جلوگيري کرد، اما نظام هاي 
زيست محيطي و لرزش هاي زمين را مي توان پايش 
کرد و با ايجاد نظام هاي هشداردهنده، زندگي هاي 

بسياري را نجات داد.
 )Eyjafjallajokull( در سال 2010 وقتي آتشفشان
در ايســلند فوران کرد، هيچ کــس صدمه نديد. در 
جريــان پايــش فعاليت هاي آتشفشــان، برنامه هاي 
خدمات اورژانس، نجات و نظام هشــدار پيشــرفته 
طراحي و آماده سازي شــد و درنتيجه آن جمعيت 
در سراســر شــب تخليه و حريم هوايي به روي 20 
کشــور بســته شــد. همچنين وقتي در اکتبر 2013 
توفان فايلين )Phailin( هند را درنورديد، ناقوس 
مرگ تنها براي کمتر از 50 نفر به صدا درآمد و اين 
حرکت با رديابي توفان و تخليه پيشــرفته ميليون ها 
نفر محقق شد. در مقابل، هجوم يک توفان بزرگ 
در ســال 1999 در همان منطقــه موجب مرگ 10 

هزار نفر شد.
عاوه بــر اين، آســيب پذيري مي توانــد از طريق 
 )making Resilience( تاب آوري ســازي 
مــردم و اجتماعات کاهــش يابد. برخــي از انواع 
تاب آوري سازي مختص تهديدهاي خاص هستند؛ 
مانند به کارگيري قانون براي جلوگيري از اســکان 

پاپ فرانســيس اول گفته اســت »حقوق بشر نه تنها 
توســط تروريسم، ســرکوب يا قتل، بلکه به وسيله 
ســاختارهاي اقتصادي ناعادالنه کــه نابرابري هاي 
عظيمي پديد مي  آورند نيز نقض مي شود.« پاپ در 
اين سخن خود، جامعه انســاني را متوجه نسل دوم 
و ســوم حقوق بشــر مي  کند و خاطرنشان مي سازد 
که انســان ها فراتر از حقوق سياسي، بايد از حقوق 
اجتماعــي ـ اقتصــادي نيــز برخوردار شــوند. اين 
تذکار پاپ واکنشي است در برابر موج بحران هاي 
اقتصاديـ  اجتماعي که جوامع انســاني را در اغلب 
کشــورها را فراگرفته است. گزارش توسعه انساني 
2014 تــاش دارد تا اين هشــدار مهم را به گوش 

همگان برساند.
روز يکشــنبه 26 دســامبر 2004، مصادف  با وقوع 
زلزلــه در ســوماترا - يکي از شــديدترين باياي 
طبيعــي تاريخ - اســت. در اين حادثــه 230 هزار 
نفــر در 14 کشــور جانشــان را از دســت دادند و 
خســارات  فراواني بر معيشــت و جامعه آنان وارد 
آمد، به طوري که بازســازي همه اين ها تا يک دهه 

بعد به طول انجاميد.
امروزه جوامع ممکن اســت از جهات متفاوتي در 
معرض شــوک هاي نامطلوب قرار گيرند. تغييرات 
زيست محيطي مي توانند موجب پديدآمدن باياي 
طبيعــي مانند ســيل و قحطي شــوند. شــوک هاي 
اقتصادي ممکن اســت در تجــارت و بازرگاني به 
از دســت رفتن شغل ختم شوند. شوک هاي حاصل 
از تهديد ســامت و همه گيــري بيماري ها با توجه 
به هزينه هاي ســنگين درمان،  درآمــد خانواده ها را 
کاهش مي دهند. جنگ و کشــمکش هاي شهري 
نيز به نوبه خود آثار منفي فراگيري بر توسعه انساني 

دارند.

آسيب پذيري و توسعه انساني در ايران
چشم انداز توسعه انساني؛ آسيب پذيري و تاب آوري سازي

بخش دوم صبا مدني

در بخش اول این مقاله رویکردهاي اساسي و مهم در گزارش توسعه انساني سال 2014 موردبحث قرار گرفت. پاسخ به این پرسش 
که »چرا برخي جوامع در مقایسه با دیگر جوامع، متحمل آســيب شده و سریع تر بازسازي مي شوند؟« موضوع محوري گزارش 
مورداشاره است. گزارش با تأکيد بر روند بهبود نسبي شاخص توسعه انساني و مؤلفه هاي آن در سطح جهاني نسبت به کاهش شتاب 
رشــد، هشدار داده و براي مقابله با تهدیدهاي همه جانبه دستاوردهاي توسعه انساني فراخوان مي دهد. آسيب پذیري از مفاهيم 
کليدي این گزارش است که بر ترسيم چشم اندازي که در آن توانایي انسان ها فرسایش و انتخاب ها محدود مي شود، متمرکز است. 
توصيه گزارش براي مقابله با چنين تهدیدهایي، »تاب آوري سازي« است. تاب آوري سازي تنها حفظ و حمایت از جمعيت آسيب پذیر 

در برابر سقوط در فقر و محروميت نيست، بلکه تالشي است براي ایجاد محيط توانمند و تداوم ارتقاي توسعه انساني.
بخش دوم این مجموعه پيوند بين آسيب پذیري و توسعه انساني را موردبحث قرار مي دهد و با اشاره به مصادیقي در جامعه ایراني،  
ابعاد مسائل و مشکالت ایران در حوزه توســعه و به ویژه مسائل اجتماعي را روشن مي کند. به نظر مي رسد جامعه ایران بيش از 

هميشه به چشم انداز مطرح شده در گزارش نياز دارد.
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آن بود که با افزايش درآمد ســرانه، زندگي مردم 
در تمامي ابعــاد بهبود خواهد يافت، لذا اين مفهوم 
ناظر بر توســعه نســبت به عدالت و دسترسي برابر 
بــه فرصت هــا بي توجه بــود، زيرا تصــور مي کرد 
افزايش درآمــد بي ترديد به افزايــش رفاه خواهد 
انجاميد. )senetal, 2000( شــايد آخرين ميخ به 
تابوت ايــن ديدگاه را توماس پيکتــي، اقتصاددان 
فرانســوي با انتشــار نتايج مطالعه خــود در کتاب 
»سرمايه داري در قرن بيســت ويکم« زد و نشان داد 
اگر نرخ رشد بازدهي ثروت )سرمايه( بيشتر از نرخ 
رشد اقتصادي باشد، در اين صورت توزيع درآمد 
نابرابرتر مي شــود. پيکتــي با بررســي منحني هاي 
توزيع درآمد در يــک دوره تاريخي بلندمدت )از 
حدود 1910 تاکنون( در کشورهايي چون فرانسه، 
انگليس، ســوئد و امريکا نظريه معروف کوزنتس 
مبني بر متعادل ترشــدن توزيع درآمد در بلندمدت 
را رد مي کند )پيکتي، 1393( بر اين اســاس پيکتي 
به شــدت منتقــد ديدگاه هــاي ليبــرال و نئوليبرال 

اقتصادي است.
به هرحــال انتقادها به رويکرد توســعه رشــدمدار 
موجــب پديدآمدن ديدگاه هــاي جديدي پس از 
دهه 1970 شــد که ازجمله مي توان به رويکردهاي 
رفاه اجتماعي، نيازهاي انساني و توسعه منابع انساني 
اشاره کرد که اگرچه هر يک نقش مهمي در فرايند 
تحول مفهوم توســعه انساني داشتند، اما تفاوت ها و 
تمايــزات مشــخصي نيز بيــن آنها وجود داشــت. 
در مقايســه با رويکرد رفاه اجتماعي که شــاخص 
زندگي بهتــر را ميزان مصــرف کاالها و خدمات 
مي دانست، رويکرد توسعه انســاني افزون بر رفاه، 
تأمين نيازهاي غيرمادي و گســترش توانمندي ها و 
ظرفيت هاي انســاني را از عناصر مهم زندگي بهتر 
به شــمار مي آورد. همچنيــن درحالي که رويکرد 
نيازهاي اساســي هدف توســعه را تأميــن نيازهاي 
اساســي قرار مي داد، توســعه انســاني نه تنها تأمين 
نيازها، بلکه توانمندسازي افراد براي ايجاد زندگي 
بهتر را نيز به همان ميزان مهم و ضروري مي دانست. 
ازايــن رو اســتريتين )Streeteng, 1995( تأکيد 
دارد مکتب نيازهاي اساسي طليعه دار مفهوم توسعه 

انساني بود.
در رويکرد توســعه، منابع انســاني مشابه و مترادف 
توسعه انســاني در نظر گرفته مي شــود که درواقع 
حاصل نوعي سوءتفاهم است،  زيرا اگرچه ديدگاه 
مبتني بر توسعه انســاني بهبود شاخص هاي توانايي  
نيروي انســاني را در نظــر مي گيرد، امــا در همان 
حــال در پي بهبــود و افزايش دسترســي به منابع و 
فرصت ها بــراي زندگي بهتر براي همگان اســت. 
به عبارت ديگر رويکرد توسعه انساني اگرچه به همه 
نکات و حساســيت گرايش هاي مورداشاره توجه 
دارد، اما درعين حال رويکردي کل نگر اســت که 
با تأکيد بر افزايش حيطه انتخاب انساني، از يک سو 
به ايجاد ظرفيت ها به جاي تأکيد بر مصرف کاالها 
و خدمات و از سوي ديگر به پرورش استعدادهاي 
ذهني در کنار رشــد ظرفيت هاي مادي تأکيد دارد 
و بــا هدف قــراردادن زندگي بهتر افــق پويايي را 
فراروي انتخاب هاي انساني قرار مي دهد. )سازمان 

برنامه وبودجه، 1378(

يــک گــروه يــا جماعت ممکن اســت بــه هزينه 
گروه ديگر تاب  آور شــود. تــاب آوري يک نظام 
ممکن اســت برحســب موازنه ها و عــدم تقارن ها 
بيــن گروه هــاي مختلــف و افــراد درون آن نظام 
ارزيابي شــود. در رويکرد توســعه انساني نسبت به 
تــاب آوري مــردم و کنش متقابل آنهــا، قدرت و 
موقعيــت اجتماعي نيز عوامل مهمي هســتند که بر 
آنها تمرکز مي شود. تاب آوري در دو سطح فرد و 
جامعه نيز برحسب قابليت هاي فردي و توانايي  هاي 
اجتماعي پديد مي آيد. تاب آوري همچنين نظام ها 
را به شــناخت بيشــتر و همچنين تعامــل مؤلفه ها و 
حلقه هاي بازخورد تشــويق مي کند. توجه به منطق 
ساختن و دروني نظام ها اهميت دارد به خصوص با 
توجه به اينکه برخي نظام ها ممکن اســت خودشان 
منبع آســيب پذيري باشــند. اين مســئله مي تواند به 
شــناخت آنچه هنــگام تعامل مؤلفه هــاي مختلف 
درون نظــام رخ مي دهد و چگونگي اين تعامل که 
مي تواند نتايج ناخواســته يا غيرقابل پيش بيني داشته 
باشند کمک کند. براي نمونه مطالعه باياي حاصل 
از تغييرات آب وهوايي براي فعاليت در زمينه شهر- 

روستا و جابه جايي مهاجران اهميت دارد.
در حالي که بيشــتر مردم جامعه آسيب پذير هستند، 
گزارش توســعه انســاني 2014 بر کســاني که در 
شــرايطي وخيم تر از نظر زيســتي و توسعه انساني 
قرار دارند و لذا به طور خاص آسيب پذيرتر هستند 
تأکيد مي کند. ميزان کاهش توسعه انساني حاصل 
از شــوک ها با توانايي هاي مردم براي ســازگاري 
و کنارآمــدن بــا شــوک ها ارتبــاط دارد. توانايي 
افراد بــراي کنارآمــدن و ســازگاري، تاب آوري 
انسان ناميده شده اســت. آسيب پذيري مي تواند از 
طريق پيشگيري از شــوک ها يا تاب آوري سازي، 
در ســطح فرد و جامعه کاهش داده شــود. به دليل 
ســاختارهاي اجتماعي، برخي مــردم با محدوديت 
فرصت ها و قابليت ها، روبرو مي شــوند. تاب آوري 
انساني عبارت اســت از کنارزدن موانعي که مقابل 
موفقيت افــراد براي آزادي عملشــان وجود دارد. 
تاب آوري انساني تواناسازي گروه هاي محروم شده 
و آسيب پذير براي بيان نگراني هايشان، شنيده شدن 
صــداي آنهــا و فعاليــت عامليت هاي آنهــا براي 

رقم زدن تقديرشان است.

مفهوم توسعه انساني
طي دهه هاي اخير به مــوازات فرايند تحول مفهوم 
توسعه، شاهد پديدآيي و شکل گيري مفهوم توسعه 
انساني هستيم. تا پيش از دهه 1970 توسعه مفهومي 
کاماً  اقتصادي قلمداد مي شــد که برحســب رشد 
اقتصادي و درنتيجه درآمد ســنجيده مي شــود. در 
اين دوره تصور غالــب اقتصاددان ها و برنامه ريزان 

کنارآمدن با شوک ها، موکول به دريافت کمک به 
همان ميزاني است که توسعه انساني آنان را کاهش 
داده  اســت. توانايي براي کنارآمدن و سازگاري با 
شــرايط پس از وقوع شــوک را تاب آوري انساني 

مي ناميم.
 )Resilience( بيشــتر مردم بــه ميزاني تــاب آور
هســتند. مثًا همه با شوک هاي کوچک سازگاري 
پيــدا مي کننــد، امــا آنها تا چــه حــد مي توانند با 
شوک هاي حاصل از رخدادها و حوادث دائمي يا 
بزرگ، بدون قرباني زياد يا کاهش توســعه انساني 
کنار آيند. بر اين اســاس کســاني که در شــرايط 
دشوار وضعيت بهتري دارند و سهل تر بر سازگاري 
دست پيدا مي کنند، تاب آورتر هستند. بنابراين: 1. 
افراد در معرض آســيب تا حد زيــادي تحت تأثير 
قابليت ها از يک ســو و زمينه و شرايط اجتماعي از 
سوي ديگر قرار مي گيرند و 2. ناکامي در حمايت 
از مــردم در رويارويــي با آســيب پذيري، حاصل 
سياست هاي نادرست، فقر و کژکارکردي نهادهاي 

اجتماعي است.
در گزارش توســعه انســاني 2014 تمرکز اصلي بر 
افزايــش ثبات و پايداري انتخاب هــا و قابليت هاي 
فردي و توانايي هاي اجتماعي اساســي و سياست ها 
و استراتژي هاي توسعه انساني است که بايد کاهش 
آســيب پذيري و افزايــش تــاب آوري را آگاهانه 
هــدف قرار دهند. شــناخت بهتر آســيب پذيري و 
تاب آوري از چشــم انداز چندبعدي توسعه انساني، 
امکان تحليل عميق تر سياســت ها و عوامل کليدي 
در پاسخ به اين پرســش را مي دهد که »چرا برخي 
افــراد، جماعت هــا و کشــورها در برابــر حوادث 
نامطلوب تاب آورتر هســتند و واکنش بهتري نشان 

مي دهند؟«
ازآنجاکه پاســخ جدي به اين پرسش مستلزم فهم 
عميق تــر از مفهوم تاب  آوري اســت، بحــث را با 

مروري بر آن ادامه مي دهيم.

به سوي تاب آوري انساني
تاب آوري در رشته هاي مختلف به معاني متفاوت به 
کار مي رود. در بوم شناسي و علوم طبيعي تاب آوري 
به طور ســنتي يک ويژگي است که به يک سيستم 
اجــازه »بازســازي« وضعيت پيشــين خــودش را 
پــس از صدمه حاصل از يک شــوک مي دهد. در 
رشــته هاي ديگر اين اصطاح بدون مجادله، بحث 
و گفت  وگو موردتوجه قرار نگرفته اســت. هميشه 
دولت ها براي تغييــرات آب وهوايي تاب آوري را 
به عنوان »توانايي يک سيستم« و مؤلفه هاي آن براي 
پيش بيني ، هضم، تطبيق و بازسازي به موقع با روش 
کارا در برابر حــوادث خطرناک تعريف مي کنند. 
مفهوم مرتبط با تاب آوري، تــاب آوري اجتماعي 
)Social Resilience( است که به عنوان قابليت 
افــراد يــا گروه ها براي کســب نتايــج مطلوب در 
حوادث و اگر الزم باشــد با اســتفاده از روش هاي 

جديد تعريف شده است.
تحت تأثيــر مطالعات دربــاره نظام هــاي طبيعي و 
مهندسي، تاب آوري به طور ســنتي تعريف شده و 
لذا به اندازه کافي بر توانمندسازي و عامليت انساني 
تأکيــد نکرده يــا داللت ضمني به آســيب پذيري 

مرتبط با قدرت ندارد.

تاب آوري انساني تواناسازي 
گروه هاي محروم شده و آسيب پذير 

براي بيان نگراني هايشان، 
شنيده شدن صداي آنها و فعاليت 
عامليت هاي آنها براي رقم زدن 

تقديرشان است
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)سازمان برنامه وبودجه، 1378(
-توسعه انساني شاخصي خاصه شده براي ارزيابي 
پيشرفت بلندمدت در ســه بعد در زندگي طوالني 
و سالم، دسترسي به دانش و استانداردهاي مناسب 

براي زندگي است. )همان، 2011(
در تمامــي تعاريف ارائه شــده مي توان تفاوت هاي 
بنيادين و اساســي را در رويکرد به توسعه تشخيص 
داد. تأکيد بر انســان و مردم، سامت آنها،  کيفيت 
زندگي، دسترســي بــه فرصت ها، کاهــش و رفع 
تبعيض، پرورش اســتعدادها و تقويت ظرفيت هاي 
انســاني تا پيــش از طرح ديدگاه توســعه انســاني 
مفاهيــم رايجي در ادبيات توســعه نبــود، اما موج 
انتقادها نســبت به رويکردهاي کاسيک ليبرال و 
نئوليبرال موجب شــد تا از غفلت نسبت به اين ابعاد 
انساني توســعه کاسته شود و بار ديگر انسان به مثابه 
هدف نهايي توســعه موردنظر قرار  گيــرد. زيرا به 
گفته محبوب الحق: هدف اصلي توســعه، گسترش 
انتخاب هاي مردم اســت. ايــن انتخاب ها مي توانند 
بي نهايت باشند و طي زمان تغيير کنند. مردم اغلب 
موفقيت هايــي که درآمد خود را نشــان نمي دهند، 
قــدر نمي دانند؛ مانند دسترســي به دانــش، تغذيه، 
خدمات بهداشــتي، معاش مطمئن، امنيت در برابر 
جرائم و خشــونت، اوقات فراغت رضايت بخش، 
آزادي هــاي سياســي و فرهنگي و مشــارکت در 
فعاليت هاي اجتماعي. هدف توســعه ايجاد محيط 
مســاعد براي يک زندگي لذت بخــش، طوالني، 

سالم و مولد است. )همان، 2009(
بر ايــن اســاس ديــدگاه توســعه انســاني پس از 
محبوب الحق توسط سن و ديگران تعميق يافت. به 
گفته ســن ايده توسعه انساني پيروز شد، زيرا جهان 
براي پذيرش آن آماده بود. )ســن، 2000( آمارتيا 
ســن به عنوان تکميل کننــده و تداوم دهنده مفهوم 
توســعه انســاني نيز با نقد مفهوم توســعه، رويکرد 
خود درباره توســعه انساني را شــرح و بسط داد و 
نوشــت: ما نيازمند مفهومي گســترده تر از توســعه 
هســتيم که بــر ارتقاي زندگــي بشــر و آزادي ها 
متمرکز باشد. )همان، 1998( سن با نگارش کتاب 
»توســعه به مثابه آزادي« ديدگاه خود را تبيين کرد 
تا مفهوم و رويکرد توســعه انساني بيش از گذشته 

را محور اين انتقادها نســبت به ديدگاه کاســيک 
در توســعه قرار دادند و تأکيد داشــتند تنها تکيه بر 
درآمد در سطوح فردي و گروهي، عوامل مختلفي 
را کــه به ايجــاد تفــاوت در فرصت هــاي واقعي 
مي انجامــد ناديــده مي گيرد، زيرا فــرض مي کنند 

درآمد موجب بهبود رفاه مي شود.
توســعه  اصلــي  و  ايــده  محــوري  به هرحــال 
انســاني کــه عبــارت بــود از رهاکــردن ديدگاه 
توليد مــدار)Product Oriented( که بر توليد 
ناخالــص داخلي يــا توليــد ناخالص ملــي تأکيد 
 People( داشــت و جايگزيني ديدگاه مردم مدار
Oriented( راه را براي گسترش و تعميق مفهوم 
توســعه انســاني فراهم کرد. لذا در تمامي تعاريف 
ارائه شــده از توســعه اين چرخش رويکردي را در 

مقايسه با ديدگاه هاي پيشين مي يابيم.
برخي از اين تعاريف به قرار زير هستند:

- توســعه انساني روندي است که طي آن امکانات 
افراد بشــر افزايــش مي يابد. تأکيد اساســي در اين 
بخش از توســعه، بــر زندگــي طوالني همــراه با 
ســامت، دســتيابي به دانش و توانايي نيل به منابع 
معيشتي زندگي آبرومند اســت. )ازکيا و ديگران، 

)1388
- کيفيــت زندگي مردم مبني بــر اينکه توان انجام 
چــه کاري را دارند و در عمل چــه انجام مي دهند 
تبعيض هايي که با آن روبرو هســتند و تاش هايي 
که بــراي برخورداري از انتخاب هاي بيشــتر انجام 

مي دهند. )تيروال، 1378(
- توسعه انساني مبتني بر اين ايده است که پيشرفت 
جوامع انســاني را نمي تــوان تنها با درآمد ســرانه 
اندازه گيــري کرد، بلکه الزمه دســتيابي به زندگي 
بهتر عاوه بر داشــتن درآمد باالتر،  پرورش و بسط 
اســتعدادها و ظرفيت هاي انســاني اســت. بنابراين 
توسعه انساني عبارت است از فرايند بسط انتخاب ها 

)UNDP,2006( .و ظرفيت هاي انساني
- مفهوم توسعه انساني مبتني بر رويکردي کل نگر 
به زندگي بهتر اســت که در پرورش اســتعدادها و 
قــواي ذهني در کنــار مصرف کاالهــا و خدمات 
تأکيــد دارد و با هدف قــراردادن زندگي بهتر افق 
پويايي را فراروي انتخاب هاي انساني قرار مي دهد. 

پر پايه همين انتقادها نسبت به مفهوم و رويکردهاي 
توسعه،  شــاخص توســعه انساني در ســال 1990، 
بــه ابتــکار پروفســور »محبوب الحــق« اقتصاددان 
پاکســتاني و پس ازآن »آمارتيا ســن« برنده جايزه 
صلح نوبل مطرح و ســپس توسط گروهي ديگر از 
نظريه پردازان توســعه ارتقا داده شد. محبوب الحق 
معتقد بود: »هدف اصلي توسعه، توسعه فرصت هاي 
انسان هاســت.« ايــن فرصت ها گســترده بوده و در 
طــول زمان تغيير مي کند و شــامل منافع باارزشــي 
هســتند که بافاصله يــا در دوره زماني در درآمد، 
شاخص هاي رشد، دسترســي به تحصيات باالتر، 
خدمات بهداشــتي و تغذيــه بهتر، امنيت شــغلي، 
امنيت در رويارويي با شوک و بحران، آشوب هاي 
احتمالي و امثــال آن نمود پيدا مي کننــد؛ بنابراين 
هدف از توســعه، ايجــاد محيطي اســت که مردم 
بتوانند زندگي طوالني، سالم و خاق داشته باشند 

)پيشگاهي فرد و ديگران، 1387(.
محبــوب الحق، ديدگاه هاي توســعه را داراي پنج 

نقطه ضعف اساسي زير مي دانست:
1. درحالي که محور توســعه بايد انســان و درنتيجه 
رشــد مؤلفه هايي چون ســواد، مهارت، عدالت و 
توزيع درآمد باشد، برنامه ريزان ابتدا به دنبال توليد 
ناخالص ملي يا ميزان پس انداز و امثال آن مي روند.

2. درحالي کــه تأميــن نيازهــاي اساســي جامعه و 
انســان ها بايد موردتوجه قرار گيــرد، برنامه ريزان 
اهداف فيزيکي براي توليد و مصرف را هدف قرار 

داده و پيگيري مي کنند.
3. هر دو ضعف مورداشــاره منجر به آن مي شود تا 
توزيع درآمد را تالي توليد بدانيم و لذا برنامه ريزان 
توليد را بهبود مي بخشند و به اميد توزيع بهتر درآمد 

مي نشينند.
4. برنامه ريزان اغلب تمايل دارند توسعه را به صورت 
متمرکز پيش ببرند، لذا نسبت به مشارکت اجتماعي 

مردم بي توجه اند.
5. برنامه ريزان و رويکردهاي توســعه شاخص هاي 
مناســبي را بــراي اندازه گيري و پايــش تحوالت 
اجتماعي ـ اقتصادي مــورد توجه قرار نمي دهند و 

از بسياري ابعاد زندگي غافل هستند.
بر پايه چنين انتقادهايي محبوب الحق ديدگاه توسعه 
انساني را پي ريزي کرد. اگرچه اساس و پايه انديشه 
و ديدگاه وي قرن ها پيش نيز در اين ســخن ارسطو 
متجلي شــده بود که »ثروت اساســاً چيزي نيســت 
کــه ما بــه دنبال آن هســتيم، چراکه ثــروت براي 
به دســت آوردن چيزهاي ديگري است«. اين سخن 
ارسطو بعدها و در تداوم فرايند تحول مفهوم توسعه 
انســاني مبناي نظري ديدگاه آمارتيا ســن شــد که 
بنيان هاي اســتوارتري را براي مفهوم توسعه انساني 
ايجاد کرد، زيرا از ديدگاه »ســن« الزمه دســتيابي 
بــه زندگي بهتر افزون بر درآمد بيشــتر، پرورش و 
بســط اســتعدادها و ظرفيت هاي انساني است. پس 
بر همين اســاس توسعه انســاني را عبارت مي داند 
از:  »فرايند گسترش انتخاب ها و بهبود ظرفيت هاي 
انساني«)اناند و راوليون، 1992( انتقادات به رويکرد 
مبتنــي بر دارايي مادي توســعه نيز در تغيير ديدگاه 
نســبت به توســعه اثرگذار بود. آنهــا بي توجهي به 
مفهــوم عدالت در برخورداري افــراد از فرصت ها 
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اقتصــادي«، مســائلي کليدي را که بايد بخشــي از 
عامليت گذار را تشــکيل بدهند، شناسايي کرديم 
کــه ازجمله اســت دنبال کــردن رشــد فراگيري 
کــه نابرابري هــا را کاهــش دهــد، ارتقــاي تنوع 
اقتصادي و ارزش افزوده، ايجاد ثبات، تواناســازي 
زيســت محيطي در بخش خصوصي و کسب وکار 
آزاد براي رشــد، ضرورت تغيير الگوهاي توليد و 
مصرف براي حمايت از اکوسيستم، ايجاد و تقويت 
نهادهــاي شــفاف و منصف و ســرانجام ضرورت 

ايجاد فرصت هاي برابر براي همه.
امــروزه فرصت هايي وجــود دارند کــه مي توانند 
به طور شــفاف هم معقول و هم در دسترس باشند. 
ما در عصري زندگي مي کنيم که فناوري به سرعت 
تغيير مي  کند، به خصوص اين روند از طريق انقاب 
اطاعاتي تقويت شده، در حال تعميق ادغام اقتصاد 
جهاني، تغيير ســاختار شــغلي، ارائــه فرصت هاي 
اقتصادي براي همه کشــورها،  تســهيل توسعه سبز 
و تواناسازي کشــورها يا درآمد پايين براي جهش 

به سوي گذار اقتصادي است.
جانسون ســيرليف، در پايان مقاله خود مي نويسد: 
مــا مهارت ها و اســتعدادها براي تغييــرات مؤثر را 
داريم. مشــورت هاي جهاني کنوني درباره دستور 
کار ملت ها پس از سال 2015 حکايت از وضعيت 
بهتر بــراي دنيايي با نگاه مشــترک، با فرصت ها و 
اشتراک گذاري مســئوليت ها دارد. آفريقا حرکت 
به سوي دنيايي که در آن هيچ کس به حال خود رها 
نشــده، همه فرصت هاي برابر براي شکوفايي دارند 
و دنيايي که به محيط زيســت توجه مي کند را ادامه 

مي دهد.
رويکردي که رئيس جمهور ليبريا در البه الي مقاله 
خــود ارائه مي دهــد تا حد زيــادي منعکس کننده 
ديــدگاه حاکم بر گزارش توســعه انســاني 2014 
اســت. اين گزارش چشــم اندازي از توسعه انساني 
نســبت به آســيب پذيري را اتخاذ کرده که بســيار 
فراخ تر از تفســير محدود و آســيب پذيري به مثابه 
بي دفاع بــودن در برابــر خطر اســت. ايــن ديدگاه 
نقش قابليت هــاي افراد در تقليــل نتايج نامطلوب 
شوک ها و تهديدهاي مســتمر را برجسته مي کند. 
آخرين گزارش توسعه انســاني 2014 عوامل مهم 
آسيب پذيري مانند محروم سازي و تبعيض را که با 

مانده است. پيشرفت هاي برجسته اي در برخي موارد 
ايجاد شــده اســت، مانند خالص ثبت نــام مدارس 
ابتدايــي، تســاوي جنســيتي در آمــوزش ابتدايي 
با حضــور زنــان در موقعيت هاي تصميم ســازي، 
برخــي کاهش ها در فقر، پوشــش ايمن ســازي و 

واکسيناسيون و توقف گسترش HIV / ايدز.
 باوجوداين پيشــرفت ها فضاي خالــي براي اخبار 
خوب بيشتر همچنان زياد است. برخي مسائل مورد 
غفلت قرار گرفته اند. درحالي که برخي از آنها بايد 
مورد توجه قرار مي گرفتند. براي نمونه ماالريا هنوز 
يکــي از قاتان بچه ها در صحــراي آفريقا و ديگر 
مناطق جهان اســت. درمجموع هدف ثبت نام بيشتر 
در مدارس کيفيت آموزشــي را به فراموشي سپرده 

است.
در سراسر دهه گذشته آفريقا گام هاي بلند زيادي در 
زمينه اصاحات اقتصادي و سياسي نهادي برداشته 
که شروع  به ثمردادن کرده است. اين موفقيت ها در 
آينده به دليل برخي عوامل که تحت کنترل آفريقا 
نيستند در معرض خطر هستند، اگرچه مي توانند از 
طريق تعهد جمعي و مشــارکت جديد براي توسعه 
بين المللي اصاح شــوند. برخي قســمت هاي قاره 
تاکنون با سياســت هاي باثبــات درگير اصاحات 
مورداشــاره شده اند و اين البته استثناست، نه قاعده. 
در دستور کار توســعه انساني جديد که قرار است 
از ســال 2015 به اجرا درآيد بــراي آفريقا فرصتي 
است تا چالش ها و موقعيت  ما در دنيا ارزيابي شود. 
گذار اقتصادي يک اولويت خاص قاره ماست. اين 
امر به ما براي کاهش آسيب پذيري هايمان نسبت به 
اقتصادي و زيست محيطي  شــوک هاي اجتماعي، 
کمک مي کند، اما اين تنها اولويت آفريقا نيســت. 
فروپاشــي اقتصادي اخير که دنيــا را در رکود فرو 
برده، شــکاف گسترده بين فقرا و ثروتمندان همراه 
با نابرابري هايي که نارضايتي اجتماعي را تشــديد 
مي کند و افزايش مصيبت بيــکاري جوانان ما و به 
همين ميزان تهديدهاي زيســت محيطي جهاني که 
حاصل سياست هاي اقتصادي منفي است، به روشني 
نشــان مي دهد گــذار در هر جايــي و نه تنها آفريقا 

ضروري است.
در ژانويه 2013 در جلسه هيئت مالي رشد سازمان 
ملل درباره »پس از 2015« در ليبريا در گروه »گذار 

مــورد توجه قــرار گيرد. از ديــدگاه وي براي نيل 
بــه توســعه، نيازمنــد آزادي در پنــج حــوزه مهم 
شــامل آزادي هاي سياســي، امکانات و تسهيات 
اقتصادي،  فرصت هاي اجتماعي، تضمين شــفافيت 
و نظام هاي حمايتي براي توســعه قابليت هاي فردي 
هستيم. آمارتيا ســن با مطرح کردن ايده »ظرفيت ها 
و کارکردهاي انســاني« آشــکار کرد که دستيابي 
به زندگي بهتر بيش از آنکه نيازمند مصرف بيشــتر 
کاالها و خدمات باشــد، پرورش و بسط استعدادها 

و ظرفيت هاي انساني است.
در تــداوم و پيوســتگي با نظــرات دو صاحب نظر 
پيشــين، محبوب الحق و آمارتيا سن، جامعه شناس 
و محقــق ديگر »اينگلهارت« تاش کرد تا قطعه اي 
ديگــر در پازل توســعه انســاني را در کنــار ديگر 
ديدگاه ها قرار دهند. وي با طرح مسئله توالي توسعه 
انســاني تأکيد کرد که توسعه اجتماعي، اقتصادي، 
تغيير فرهنگي و دموکراتيزاسيون را بايد ذيل مسئله 
فراگير توسعه انساني يکپارچه قرار دهيم. )متوسلي، 

)Inglehart, 2005 1389، به نقل از
به هرحال دســتاورد اينگلهارت براي ارتقا و بســط 
مفهوم توســعه انســاني آن بود که افــزون بر منابع 
اقتصــادي، اجتماعــي و حقوق مدني و سياســي، 
ارزش ها را نيز بايد مورد نظر قرار داد، زيرا ارزش ها 
مي تواننــد باوجود منابع گســترده، دامنه انتخاب را 
محدود کند. ازايــن رو اينگلهارت و ولزل، اجراي 
منحصربه فــرد فراينــد توســعه انســاني را عبارت 
مي دانند از: 1ـ مدرنيزاســيون اقتصادي ـ اجتماعي؛ 
2ـ انتقال فرهنگي به سوي تأکيد بر ارزش هاي ابراز 

وجود و 3ـ دموکراتيک شدن.
در يــک جمع بنــدي کلــي وجــه تمايــز ديدگاه 
اينگلهــارت و ديگران درباره توســعه انســاني در 
اهميتي اســت که براي فرهنگ قائل است و بر اين 
اســاس ارزش هاي ابراز وجود که عاملي فرهنگي 
است، نقش عنصر واســط را ميان توسعه اجتماعي 
ـ  اقتصــادي و دموکراســي ايفا مي کنــد. ازاين رو 
اينگلهارت و همکارش ولزل تأکيد مي کنند »انتشار 
ارزش هاي ابــراز وجود، کليد ارتباطــي در فرايند 
توسعه انساني است و توسعه اجتماعي اقتصادي را با 

نهادهاي دموکراسي مرتبط مي کند.« )همان(
تمامــي ايــن تاش هاي فکــري و نظري را باســو 
و  نوبــل  برنــدگان  جمــع  در   )Basu, 2001(
انديشمندان توسعه چنين جمع بندي مي کند: »ظاهراً 
ســرانجام توافقي همگاني درباره بحث توسعه، در 
حال شکل گيري است، ملل رو به توسعه نبايد قواي 
خود را فقط صرف ميزان رشــد محصول ناخالص 
داخلــي و امثــال آن کننــد، بلکه در عــوض بايد 
بکوشند به توسعه انساني يا توسعه همه جانبه دست 

يابند.« )به نقل از متوسلي و ديگران، 1389(
چشم انداز توسعه انساني

جانســون ســيرليف، رئيس جمهور ليبريا در مقابله 
ويژه اي که براي انتشــار در گزارش توسعه انساني 
2014 نوشته ضمن اشاره به مشکات کنوني آفريقا 
چشم انداز نگران کننده اما خوش بينانه اي از توسعه 

قاره سياه ارائه داده و مي نويسد:
دو ســال مانده تا ضرب االجل سال 2015. پيشرفت 
آفريقا در زمينه اهداف توســعه همواره ناتمام باقي 
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در گــزارش توســعه انســاني در ســال 1994 و در 
کميســيون اوگاتا)Ogata( و ســن )Sen( درباره 
امنيت  انساني، بهبود امنيت انساني و هم دست يافتن 
به سطح مناســبي از توسعه انساني و در امنيت بودن 
افراد در برابر صدمات ناش از بيماري، خشــونت و 
وخامت شرايط زيست محيطي صحبت شده است. 
آخرين گزارش 2014 درحالــي با رويکرد امنيت 
انساني تنظيم شده که بر آسيب پذيري تمرکز يافته، 
يعني بر تهديدات براي دست يافتن به توسعه انساني 

و راه هاي کاهش دادن آنها.
به خصوص از سال 1994 زماني که رويکرد امنيت 
انســاني به مجموعه اي از روش ها تعبير شده است، 
اين رويکــرد راه مســتقيم تري بــراي پرداختن به 
چنين مسئله پيچيده اي اســت. برخي امنيت انساني 
را به امنيت افــراد در برابر تجاوز منحصر کرده اند، 
درحالي که ديگران اين اصطاح را براي تقريباً  هر 
جنبه اي از توســعه پيشــنهاد کرده اند، اين رويکرد 
بــه آســيب پذيري از اولــي بســيط تر اســت، زيرا 
آسيب پذيري نسبت به هر نوع حادثه نامطلوب که 
قابليت هــا و انتخاب هاي افــراد را تهديد کند دربر 

مي گيرد.
انگيــزه مهم براي تمرکز بر اين ديدگاه آن اســت 
که باوجود پيشــرفت و بهبود توســعه انســاني در 
بيشــتر کشورها و در بسياري جهات، آسيب پذيري 
بســياري از مردم باال و شــايد رو به افزايش باشد. 
آسيب پذيري ها در برابر صدمات طبيعي حاصل از 
تغييرات آب وهوايي و در بي ثباتي اقتصادي حاصل 
از جهاني سازي و رکود اخير در دهه 2000 افزايش 
يافته اســت. به خصوص نبود امنيت شــغلي در هر 
دو گروه کشــورهاي فقير و ثروتمند رو به افزايش 
اســت. در همين حال تهديدها نسبت به همه گيري 
ســامت جهانــي باالســت. در برخــي بخش هاي 
جهان به خصوص خاورميانه و بخش هايي ازآفريقا 
درحالي که حوادث تروريســتي موجــب ناآرامي 
شده اند، خشــونت سياســي تهديدي مهم به شمار 
مــي رود. يافتن سياســت هايي که ايــن تهديدها را 
کاهش و تــاب آوري انســاني را افزايش دهد و از 
مردم در رويارويي با صدمات محافظت کنند يک 

اولويت فوري در چشم انداز توسعه انساني است.
مفاهيــم آســيب پذيري و تــاب آوري بــه ميــزان 
زيادي نه تنها براي توجه و حفظ دســتاوردها، بلکه 
همچنين به دليل شــرايط خطير کنوني و بي ثباتي و 
بي  اطميناني به رويکرد توســعه انســاني الحاق شده 
اســت. ازاين رو بايد ابعــاد منفي بالقوه هر ســطح 
مشــخص از توسعه انساني شناسايي و سياست هايي 
را براي حفظ آن سطح و افزايش تاب آوري بيشتر 
طراحي کرد. از ديدگاهي ديگر اين سياســت ها بر 
امنيت و ثبات توســعه انســاني تأکيــد دارند. وقتي 
افراد با آســيب پذيري روبرو مي شوند و زماني که 
زندگي آنها به طور پيوســته و متعاقب يک شوک، 
محدودتر مي شــود قابليت هاي آنها ممکن اســت 
براي مدت هاي طوالني آسيب و صدمه ببيند. اين ها 
شرايط را به خصوص براي کودکان و زنان وخيم تر 
مي کند که مي تواند پيامدهاي بين نســلي نيز داشته 

باشد.■

شــوک ها و تهديدات وجــود دارد، اما تاب آوري 
اجتماعات ممکن اســت بــدون تغيير باقــي بماند 
مگر اينکه ديگر تهديدات نيز به کار گرفته شــوند. 
سياســت هاي فعال سازي، شــکل دهي بر جماعت، 
جنبــش تأکيد بر جمع تا فــرد و تقويت هنجارهاي 
کمک به ديگران در هر امري که ممکن اســت به 
آن نياز داشــته باشــند، به نوعي تاب آوري ســازي 
است. يک روش سودمند براي نگرش به اين رابطه 
حرکت از »آسيب پذيري به سوي تاب آوري« است. 
نه تنها افراد آســيب پذير در برابر شــوک هاي معين 
نيازمند تاب آوري هســتند، بلکه ديگراني نيز که از 
حوادث نامطلوب صدمه ديــده و بهبود يافته اند نيز 

نيازمند آن هستند.
نهادهايي که در فاکــت مي  توانند به افراد کمک 
کنند، شامل محدوده اي از نهادهاي دولتي و اجتماعي 
هســتند که امــکان دارد محلي ملي يــا بين المللي 
باشــند. نهادهاي اجتماعي مؤسســه هايي هستند که 
افــراد در آنها به طور جمعــي فعاليت مي کنند. آنها 
دولت و نهادهاي تجاري که انتفاعي هستند را پس 
مي فرستند. نهادهاي اجتماعي مهم شامل شبکه هاي 
خانوادگي )ازجمله شبکه هاي خانوادگي جهاني(، 
ســازمان هاي جماعتــي و ســازمان هاي غيردولتي 
هستند. قدرت حمايت نهادهاي اجتماعي بستگي به 
هنجارهاي شــايع براي نمونه ميزان و کمک مردم 
طي حوادث نامطلوب متناســب بــا تعهد اجتماعي 
اجتماعــي  قابليت هــاي  و   )social abligatin(
)social compentence( يــا توانايــي بــراي 

حمايت کردن دارد.
در تحليــل نهايــي اگر رويکرد توســعه انســاني با 
آســيب پذيري و تــاب آوري ادغــام نشــود ناقص 
خواهــد بود. پيشــرفت پايدار در توســعه انســاني 
موضوع گســترش انتخاب هاي افراد و حفظ ايمني 
انتخاب ها اســت. دنيا مدت زماني پيشرفت توسعه 
انســاني را تجربه کرده اســت، اما به نظر مي رســد 
روند فزاينده اين پيشــرفت به واسطه نابرابري دائمي 
و تغييــرات آب وهوايي تهديد شــده و مورد ترديد 
قرار گرفته است. فهم آســيب پذيري و تاب آوري 
در معنــاي کامل تــر نيازمند تعريف سياســت ها و 

کنش هايي است که مي تواند پيشرفت پايدار کند.
ايــن موضــوع در گزارش توســعه انســاني درباره 
امنيت انساني در سال 1994 تأييد شد. امنيت انساني 
براســاس دو جنبه اصلي تعريف شده است: »امنيت 
انساني به معناي سامت در برابر تهديدهاي دائمي 
گرســنگي، ديداري، جرم، سرکوب و همچنين به 
معناي محافظت در برابر اختال ناگهاني و رنج آور 
در زندگي روزمره چه در خانه ما، شغل ما، جامعه يا 

در محيط زيست ما.«

رويکرد خطرمحور به تنهايي قابل تشخيص نيستند 
مــورد کنکاش قــرار داد. توجه به علل ســاختاري 
آســيب پذيري کليد فهم اين عوامل هســتند، زيرا 
برخي گروه ها و افــراد وقتي مصيبت ها يا بايا رخ 
مي دهند به شــکل نظام  مداري در شــرايط بســيار 
باالتري قــرار مي گيرند برخي نيز به دليل شــرايط 
زندگــي امن نســبت به تهديدات خشــونت آميز و 

آسيب پذير بي تفاوت هستند.
رويکرد خطرمحور سياست هايي مانند بيمه را براي 
مديريــت خطر توصيه مي کنــد. در همان حال که 
اين سياست ها مهم هســتند، رويکرد توسعه انساني 
به ســطح گســترده تر از سياست ها اشــاره دارد که 
افــراد و جوامــع را توانا مي کند و اصــول بنياديني 
را براي انتقاد سياســت هاي ويــژه به منظور کاهش 

آسيب پذيري و تاب آوري سازي پيشنهاد مي کند.
افراد و جوامع با توسعه انساني باالتر به ويژه با آموزش 
و بهداشــت خوب از کســاني که دچار سوءتغذيه، 
کم سواد يا بي سوادند و به دليل شوک هاي نامطلوب 
در شرايطي به مراتب ضعيف تر ناچار به تغيير فعاليت 
يا محل کارشان شــده اند، تاب آورتر هستند. افراد 
ناتوان شده اما مالک دارايي، قابليت هاي اصلي خود 
را به واسطه استفاده از دارايي ها در زمان وخيم شدن 
شرايط، حفظ مي کنند، اما زمينه اجتماعي و روابط 
قــدرت،  بار زيادي بــراي مردم آســيب پذير دارد. 
اقليت هــا يا افراد ناتوان براي نمونه حتي اگر ســالم 
و آموزش ديده باشــند اگر نتوانند نگراني هايشــان 
را آشــکارا بيــان کنند، اگر نظام سياســي به طوري 
جدي اجــازه ارائه عقايــد را به آنها ندهــد يا اگر 
نهادها خدمات مناســبي در اختيار آنهــا نگذارند، 
احساس آسيب پذيري مي کنند. به طور مشابه ماهيت 
خطــر به خصوص وقتي دائمي و نظام مند باشــد در 
شکل گيري آسيب پذيري خاص اهميت دارد. براي 
نمونه افزايــش آب درياها خطرات بلندمدتي براي 

جوامع ساحلي پديد مي آورد.
وقتي اوضاع تغيير مي کند، افــراد يا خانوارها براي 
حفظ زيســت بهتــر با حداقــل خســارت، ممکن 
اســت محدوده اي از سازگاري ها شامل تغيير محل 
زندگي، تاش يا هزينه کردن، استفاده از دارايي ها يا 
قرض کردن را در نظر گيرند. مجموعه انتخاب هاي 
در دســترس منوط به قابليت هــاي فردي، وضعيت 
اجتماعي و سني به همان ميزان ديگر عوامل هستند. 
برخي گروه هــا مانند فقرا و افــراد نزديک به فقر، 
ممکن است پس انداز زياد يا دارايي هايي که مي توان 
به آن اتکا کرد را نداشته باشند. وقتي فاکت هجوم 
مي آورد آنها ناچارند به استراتژي هاي کنارآمدن با 
صدمات مانند تقليل غذا يا کاهش مخارج سامت 

يا آموزش فرزندان متوسل شوند.
تــاب آوري انســاني به معنــاي آن اســت که مردم 
بتوانند انتخاب هايشان را با شعارهاي خود در امنيت 
و آزادانــه انجام دهنــد. ازجمله اطمينان نســبت به 
اينکه فرصت هايي که امروز دارند را فردا از دست 
نمي دهند. وقتي آسيب پذيري ها محدود و کم باشد 
اغلب نه متناسب با آن، بلکه بيشتر از آن تاب آوري 
نشــان داده مي شــود به طوري کــه تــاب آوري از 
آســيب پذيري حاصل از آن بيشــتر اســت. امکان 
کاهــش آســيب پذيري از طريــق کاهش شــيوع 

اگر رويكرد توسعه انساني با 
آسيب پذيري و تاب آوري ادغام 

نشود ناقص خواهد بود. پيشرفت 
پايدار در توسعه انساني موضوع 

گسترش انتخاب هاي افراد و حفظ 
ايمني انتخاب ها است
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از ســال هاي پايانــي دهه 70 کــه تاش هاي صنفي 
آمــوزگاران پــس از انقاب آغاز شــد تاکنون که 
بيش از 15 ســال از آن زمان مي گذرد چيستي کار 
صنفي در گســتره آموزش و پرورش، همواره يکي 
از موضوع هــاي چالش برانگيز ميان کنشــگران اين 
صنف بوده اســت. چالش ها گاهي به اختاف هاي 
درازدامــن و آسيب رســان هم بدل گشــته و باعث 
پديدآمــدن جدايي هــا و تفرقه هــا شــده اســت. 
ناگفتــه پيداســت که بــراي تــاش و پويش هاي 
نوپــاي فرهنگيان پس از انقاب، تا چــه اندازه اين 
اختاف هــا، زيان رســان بــوده و بــه تضعيف کل 
حرکــت عدالت خواهانــه و حق خواهانه فرهنگيان 
انجاميده اســت. اما نکته درخور درنگ اين اســت 
کــه باوجــود همــه ايــن اختاف هــا و جدايي ها، 
انديشه ورزي و نظريه پردازي چنداني از سوي همين 
کنشــگران صنفي درگير انجام نگرفته است. آنچه 
بيشتر ديده شــده، گونه اي برداشت هاي شهودي از 
کار صنفي است -هرکسي از ظن خود شد يار من- 
و برداشت هايي که با گذر زمان، آهسته آهسته رنگ 
و بوي نوعي سنت رفتاري و انديشگي به خود گرفته 
اســت. اين اختاف ها البته در زمان هايي که جنبش 
فرهنگيان، نمودهــاي عيني و بيروني فراگير گرفته، 
نمايان تر گرديده اســت، اما باگذشــت اين سال ها 
بسا که زمان آن رســيده باشد که کنشگران صنفي 
و مدني فرهنگيان و همچنين انديشــه ورزاني که به 
بحث هاي جامعه مدني مي انديشند نظري و روشن تر 

به اين موضوع چالش برانگيز ورود کنند.
اما شــايد بتوان گفت که به هنگام انديشيدن به کار 
صنفي و چيســتي آن و مرز ميان آن با کار اقتصادي 
و سياسي، نخستين پرسش اين باشد که داريم درباره 
کار صنفي چه صنفي سخن مي گوييم؟ براي نمونه 
آيا کار صنفــي آموزگاران بــا کار صنفي نانوايان 
يکسان است؟ آيا کار يک کنشگر صنفي فرهنگي 
با کار يک کنشــگر صنفي نانوا يکي است و هر دو 
اين ها يک جور خواسته و مطلوب را پي مي گيرند؟ 
درباره نهادهاي صنفي اين دو صنف و وظيفه هايشان 
چه مي تــوان گفت؟ آيا درســت اســت که همان 
انتظاري را که از نهاد صنفــي نانوايان داريم از نهاد 
صنفي فرهنگيان نيز داشته باشيم؟ از ديد اين نگارنده، 

شايد بهتر باشــد که با نگاهي ويتگنشتايني از نوعي 
شباهت خانوادگي در ميان صنف ها سخن بگوييم نه 
اينکه به دنبال هسته مشترک کار صنفي همه اصناف 
بگرديم و کار صنفي را همان هسته مشترک ادعايي 
تعريف کنيم. چنين هســته مشترکي- مشترک ميان 
همــه صنف ها و در همه زمان ها و مکان ها- اگر هم 
به دست آيد بي گمان به اين مي انجامد که پاره هاي 
مهمي از کار صنفي ويژه هر صنف، که در آن هسته 
مشترک ادعايي قرار نمي گيرند، ناديده گرفته شوند 

يا دست کم به آن با بي اعتنايي برخورد شود.
کارهاي صنفــي صنف هاي گوناگــون را مي توان 
دايره هايي درنظــر گرفت که هرچند تايي از آنها با 
هم همپوشاني هاي بيشــتري دارند. براي نمونه ميان 
کار صنفي فرهنگيان و کار صنفي استادان دانشگاه، 
همپوشــاني هاي بيشــتري مي توان يافت تا ميان کار 
صنفي فرهنگيان و نانوايان. مســئله زمان و مکان هم 
البته مطرح اســت و بر اين همپوشاني ها مي افزايد يا 
از آن مي کاهــد. براي نمونــه در زمان و مکاني که 
فرهنگيان با دشواري هاي معيشتي جدي تري روبرو 
هســتند ميــان کار صنفي آنــان و ديگر قشــرهاي 
ضعيف و کارگري جامعه، همپوشاني هاي بيشتري 
پديــد خواهد آمد. زمــان و مکان به خواســته هاي 
صنفي هر صنف، گونه اي اولويت مي بخشد. بدين 
معنا که گاهي خواســته هايي بيشــتر نمود مي يابند 
و از اولويت برخوردار مي شــوند که با دســتمزد و 
معيشــت، گره خوردگي بيشتري دارند و گاهي هم 
خواسته هايي که با شــرايط ديگر کاري آن صنف 
مشخص همبستگي بيشــتري دارند. اين نگاه به کار 
صنفي، البته از نوعي پويايي هم برخوردار اســت و 

کار صنفي و تعريف آن را ايستا نمي بيند.
براي تعريف کار صنفي آموزگاران، مســئله ديگر 
تعريفــي اســت کــه از آمــوزگار و وظيفه هاي او 
داريم. به پيروي از اين تعريف است که وظيفه نهاد 

صنفي فرهنگيان نيز روشــن تر مي شود. فرض کنيد 
کســي آموزگار را شــخصي بداند که وظيفه دارد 
آنچه در کتاب هاي درســي آمده را موبه مو به ذهن 
دانش آموزان فروکند و هيچ گونه مســئوليتي درباره 
درســتي يا نادرســتي آنچه در کتاب درســي آمده 
ندارد. آموزگار در اين تعريف، به يک فن شــناس 
آموزش گري تبديل مي شــود که بايستي به بهترين 
شــيوه، کار انتقال داده ها را انجام دهد. روشن است 
که چنين آموزگاري، چندان دل نگران آزادي بيان، 
آزادي انديشه و سنجش گرانه انديشي نيست. براي 
ايــن آموزگار اهميتي ندارد آنچــه دارد در کاس 
درس مي گويــد و آمــوزش مي دهــد آموزه هايي 
ايدئولوژيک و محلي هســتند يا علمــي و جهاني. 
از دل چنين شــيوه آموزشــي و چنين آموزگاراني، 
اگر نهــادي صنفي برخيــزد نيز در آن بــه هيچ رو 
دل  نگراني هاي روشــنفکرانه جايي نــدارد، اما حاال 
بنگريــد بــه تعريفي که هنــري ژيرو، آموزشــگر 
سرشــناس امريکايي، از آمــوزگار و وظيفه هاي او 
دارد. بــه باور ژيــرو، آموزگار، در برابر درســتي يا 
نادرستي آنچه به دانش آموز مي گويد مسئول است. 
يعني آموزگار نمي تواند خــود را »مأمور و معذور« 
بخوانــد و تنها آنچه در کتاب درســي آمــده را به 
دانش آمــوز بياموزاند: »آموزش گــري در اين معنا، 
به خوب دريافتن مهارت ها و شــگردهاي آموزشي 
کاسته نمي شود. بيشــتر، همچون کرداري فرهنگي 
تعريف مي گردد که بايــد در برابر روايت هايي که 
مي آفرينــد، ادعاهايي که بــر خاطره هاي اجتماعي 
مي کند و انگاره هايي از آينده که مشروع مي انگارد، 
هم اخاقي و هم سياســي، پاســخگو باشد« به نزد 
ژيرو، آمــوزگار همچنين، در کشــمکش بر ســر 
دموکراســي، فــرد بي طرفــي نيســت: »کردارهاي 
آموزش گرانه سنجشــگرانه، بايســتي از پنهان شدن 
پشــت ادعاهاي واقع نگري و بي طرفي، سرباز بزنند 

کار صنفي فرهنگيان، تعريف ها و چالش ها

مهدي بهلولي
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و بايد تااندازه اي، بــراي پيوند ميان نظريه و کردار، 
در خدمــت گســترش امکان هايــي بــراي زندگي 
دموکراتيک بکوشند« پيداست که اگر نهاد صنفي 
آمــوزگاران، چنيــن تعريفــي از آموزگار داشــته 
باشــد آنگاه افزون بر کم و کاســتي هاي معيشــتي، 
دل نگراني هاي روشنفکرانه را هم ناديده نمي گيرد و 
خود را مسئول دفاع از اين خواسته ها و شرايط کاري 

فراخور آن مي داند و تعريف مي کند.
براي تعريف کار صنفي در گستره آموزش وپرورش 
مي تــوان از تجربه هــاي جهاني نيز يــاري گرفت. 
بگذاريد به يکي از نهادهاي مهم فرهنگيان سراســر 
 Education(»جهان اشاره کنم. »آموزش جهاني
International ( آن گونــه که بر تارنماي خود 
آورده »نمايندگي ســازمان هاي آموزگاران و ديگر 
کارکنان آموزش وپرورش سراسر جهان را بر عهده 
دارد« بزرگ تريــن فدراســيون اتحاديه هاي جهان 
اســت که 30 ميليون از کارکنان آموزش وپرورش، 
در نزديــک بــه 400 ســازمان و در 170 کشــور و 
منطقه سراسر جهان را نمايندگي مي کند.« يادآوري 
اينکــه کانون صنفــي معلمــان ايران هــم يکي از 
نهادهاي عضو اين فدراسيون جهاني است. آموزش 
جهانــي در بخش معرفي خــود و بيان هدف هايش 
چنين آورده اســت: »آموزش جهانــي، از اين اصل 
پشــتيباني مي کند آموزش کيفي که از سوي دولت 
تأمين بودجه مي شــود، بايســتي در دســترس همه 
دانش آموزان همه کشورها باشد / آموزش جهاني، 
منافــع آمــوزگاران و ديگر کارکنان آموزشــي را 
در سطحي جهاني پشــتيباني و نمايندگي مي کند / 
آموزش جهاني، به رشــد سازمان هاي دموکراتيک 
مســتقل ياري مي رســاند تــا آمــوزگاران و ديگر 
کارکنــان آموزش وپــرورش را نمايندگي کنند و 
همبســتگي و همــکاري ميان آنها را بنيــاد گذارند 
/ آمــوزش جهانــي از عدالت در جامعــه هواداري 
مي کند. با نژادپرســتي و بيگانه هراسي، مي ستيزد. با 
تبعيض بر پايه جنسيت، گرايش جنسي، موقعيت هاي 
اجتماعــي- اقتصادي و خاســتگاه يــا ويژگي هاي 
نژادي يا قومي، مبــارزه مي نمايد / آموزش جهاني، 
براي پشتيباني از همبستگي و رسيدن به آن، با ديگر 
فدراسيون هاي جهاني اتحاديه ها و ديگر سازمان هاي 
خويشــاوند، کار مي کند / آموزش جهاني، صداي 
کارکنان آموزش وپرورش است در سراسر جهان / 
ما از آموزش کيفي، پشــتيباني مي کنيم. ما از منافع 
آمــوزگاران و ديگــر کارکنــان آموزش وپرورش 
پشتيباني مي کنيم. ما از عدالت در جامعه، پشتيباني 

مي کنيم.«
خواســت برقراري عدالت، برداشته شــدن تبعيض 
جنســيتي، نژادي و قومي و خواســت همبستگي با 
ديگر ســازمان هاي خويشاوند، به آســاني مي تواند 
انگ سياســي بخورد. يعني خواســته هايي سياســي 
دانسته شوند و نه »صنفي«. آموزش جهاني البته خود 
را نهادي »صنفي« و »غيرسياســي« تعريف نمي کند. 
ايــن نکته هــم را بايد در نظر گرفت کــه برخي از 
مهم تريــن عضوهاي آموزش جهانــي، در برخي از 
»سياسي«ترين رخدادهاي جامعه خود، دخالت هاي 
آشــکار دارند. براي نمونــه در انتخابات گذشــته 
امريــکا، دو نهاد صنفي مهم و گســترده فرهنگيان 

امريکا، از اوباما اعام هواداري کردند.
اگر به اين نکته هم دقت کنيم که مفهوم هاي علوم 
انساني و اجتماعي، تعريف هاي کمابيش سيال دارند 
و چندبعدي و وابسته به زمينه اند بهتر مي توان دانست 
که تا چه اندازه تعريف کار صنفي، به گونه اي ايستا 
و تنها و تنها پيرامون خواسته هاي معيشتي، سخت و 
به دوراز واقعيت هاي روز آموزش در ســطح جهان 

است.
با اســتناد به آنچــه در باال آمد، مي تــوان گفت که 
تعريف يک بعــدي کار صنفــي فرهنگيــان، به از 
دست دادن ديگر بعدهاي آن مي انجامد. مرزگذاري 
ميان صنف و سياست و اقتصاد، به هيچ رو آن گونه که 
برخي مي پندارند آسان نيست. از ديد اين نگارنده، 
هر خواســتي که توجيه قابل قبول آموزشــي بيابد و 
در آموزش وپرورش نويــن جهان، به عنوان يکي از 
شاخص هاي تعريف آموزش وپرورش دانسته شود 
مي تواند خواســته اي صنفي به شــمار آيــد. ناگفته 
پيداســت که تعريف روشن، همه پذير و ايستايي از 
آموزش وپرورش، آموزگار و خواسته هاي آموزشي 
در دست نيســت و از همين رو نيز، نهادهاي صنفي 
فرهنگيان هم گوناگون مي گردند. بد نيســت به اين 
نکته هم اشــاره کنم که شاخص هاي تعريف کننده 
آموزش وپــرورش کيفي، در حــال دگرگوني اند. 
براي نمونه مي  توان به »آموزش زبان مادري« اشــاره 
کرد که آهسته – آهسته دارد به يکي از شاخص هاي 

تعريف کننده آموزش کيفي تبديل مي گردد.
امــا بگذاريــد در اين نوشــته، به نکتــه ديگري هم 
بپــردازم. در بيــش از 15 ســال گذشــته، در ميــان 
فرهنگيان، سنت هاي گوناگوني از کار صنفي پديد 
آمده اســت. ايــن نگارنده اين ســنت ها را در يک 

دسته بندي پنج گانه مي بينم:
1. در برداشت نخســت از کار صنفي آموزگاران، 
کمبــود حقــوق و مزايــاي مــادي فرهنگيــان، از 
برجســتگي ويژه اي برخــوردار اســت. گرچه اين 
مســئله دل نگراني همه کوشندگان فرهنگي و شايد 
همه فرهنگيان باشــد، اما در اين برداشت، پيگيري 
کاســتي هاي مادي و حقوقي، کمابيش، شــاخص 
اصلــي و شــايد تنها شــاخص تعريف کننــده کار 
صنفي است؛ البته به مســئله جايگاه آموزگاران در 
تصميم گيري هاي آموزشي هم اهميت داده مي شود، 
اما همان گونه که گفته شد هسته بنيادين کار صنفي، 
پيگيري خواســته هاي مادي است. در ميان صنف و 
سياست هم مرزي روشن و قاطع کشيده وجود دارد 
و به شدت از کار سياسي و ورود به دولت، قدرت و 
هر نوع کنشي که بعد سياسي نماياني دارد- همانند 
انتخابات مجلس، شوراهاي شهر، رياست جمهوري- 
پرهيز مي  شود. به نزد برخي از افراد اين گروه، ورود 
مفاهيم نو به گفتمان آموزشي، همانند دموکراسي، 

حقوق بشر، حقوق شــهروندي و اخاق جهاني نيز 
سياسي کردن آموزش به حساب مي آيد و بايد از آن 

دوري جست.
2. برداشــت دوم، درست در برابر برداشت نخست، 
هيچ گونه هويت مستقلي براي کار صنفي در گستره 
آموزش وپرورش قائل نيســت و کار صنفي را متغير 
وابسته اي مي داند از سياســت. يعني سياست، متغير 
آزاد و مســتقل و اثرگذار است و آموزش وپرورش 
متغير وابســته. پــس تا مســئله ما در سياســت حل 
نشــود،آموزش وپرورش هم رو به بهبودي نخواهد 
گذاشــت. در ايــن ســنت، کار صنفي، زيــر کار 
سياسي تعريف مي شود و همه تاش ها، در راستاي 
دگرگوني هاي و اصاحات سياسي انجام مي پذيرد 
تــا از اين رهگــذر، بهبــودي در آموزش وپرورش 
– چه در بحث معيشــت فرهنگيــان و چه در ديگر 
مســائل آموزشــي و مديريتي- رخ نمايد. ازاين رو، 
نزديک شــدن به مراجــع قدرت و ورود به مســائل 

سياسي هم روا و بايسته است.
3. در برداشــت و سنت سوم- دانســته يا نادانسته- 
پيوند ســختي پديد آمده اســت ميان کار صنفي و 
زنــدان. کليدواژه هاي اين ســنت، زنــدان، توبيخ، 
دادگاه، تبعيد و... است. راهبرد کوشش هاي صنفي 
برخــي از افــراد اين گروه گويي بــا زندان تعريف 
مي شود يا شــايد بهتر است بگوييم که راهبرد آنها، 
چنين نمودي يافته اســت: تاش و مبارزه صنفي از 
رهگذر زندان. گرچه برخي از اين کســان، راستين 
و به درجه هــاي گوناگون به ايــن روش وفادارند، 
اما بســياري هم با اينکه در عمــل وفاداري کمي به 
ايــن راهبرد نشــان داده و مي دهند، ولي ســخت از 
هواداران و مبلغان اين روش هســتند و از آن بســيار 
سخن مي گويند و پوششي ساخته و مي سازند براي 
بي کنشي خود. بحث انديشه آموزشي و جستارهاي 
آموزش وپــرورش نويــن، چنــدان در اين ســنت 
جايگاهي نــدارد و به نزد برخي از اين طيف، ناچيز 
و بي ارزش هم شــمرده مي شــود. نه اينکه اين افراد 
به هيچ رو اهل انديشــه نيســتند، اما از زندان بيشتر 
ســخن مي گويند تا انديشه و زندان رفتن و درگيري 
با حکومت- البته بيشــتر براي اصاح - را، شاخص 
بهتري بــراي تعريــف کار صنفي مي دانند. بيشــتر 
دل نگراني آنهــا، فضاي امنيتــي آموزش وپرورش 
است و سخت به آن مي تازند. ارزيابي کار اين گروه 
آسان نيست. به هر رو، برخي از اين به زندان افتادن ها 
و رفتن ها، به ناگزير بوده است و بي گمان دلخواسته 
اين افراد نبوده و نيســت، اما گاهي احساس مي شود 
که برخي از کنشگران، به نوعي از اين برخوردهاي 

حکومتي و امنيتي استقبال هم مي کنند.
4. در برداشــت و ســنت چهارم، کار صنفي، بيشتر 
به ســرگرمي نزديک اســت تا يــک کار هدفمند! 
گاهــي برويم جلســه، گاهي نرويم. بيشــتر کاري 
عشــقي مي نمايد. هر هفته يک روز بعدازظهر گرد 
هــم جمع شــويم و درددلي کنيم و از دشــوارهاي 
اقتصادي بناليــم و يا چرت وپرت بگوييم و بخنديم 
و بــه يکديگــر تيکه بيندازيــم و يا با انديشــه هايي 
دقيانوســي و تئوري توطئه، که همه کارها دســت 
خودشان است و از کسي کاري ساخته نيست و همه 
را به بازي گرفته اند و ... تحليل سياســي – فرهنگي 

خواست برقراري عدالت، 
برداشته شدن تبعيض جنسيتي، 

نژادي و قومي و خواست همبستگي 
با ديگر سازمان هاي خويشاوند، 

به آساني مي تواند انگ سياسي بخورد
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بکنيــم! تا جايي کــه مي توان همه کارها را دســت 
حکومت بدانيم و بــازي حکومت و جايي که کم 
آورديم بازي انگليس و امريکا. انديشه اي، نوآوري، 
جســت وجويي و پژوهشــي، از هيچ کــدام خبري 
نيست. هوا هم که پس شد و امنيتي، ديگر پيدايمان 
نيســت. تا روزي و روزگاري ديگر، که باز بنشينم 
از دو- سه بازداشت چندساعته و يا يکي- دو روزه 
گذشته خودمان سخن ها بگوييم و هي افتخار کنيم 

که بله، فان روز فان شد و ...
5. در برداشــت پنجم، آموزش نوين و جستارهاي 
تــازه آموزش وپــرورش، جايــگاه ويــژه اي دارد. 
کنــش صنفي، هدفمند، جدي، بــه روز و مطالبه گر 
اســت. کنشــگران ايــن طيــف، بيشــتر از رفتار و 
انديشــه هاي نوين آموزشي مي گويند و مي نويسند. 
پيوند بــا روزنامه ها و رســانه ها را جدي مي گيرند. 
کاستي هاي آموزش وپرورش و ســخنان فرادستان 
آموزش وپــرورش را پيگيــري مي کننــد و به نقــد 
مي پردازند. برنامه هاي روز آموزش وپرورش را دنبال 
مي کنند و با توجه به فضاي اجتماعي- سياسي، تندتر 
يا کندتر موضع مي گيرند؛ البته سروکارشان با مراکز 
امنيتي افتاده و مي افتد اما در بيرون ماندن خودشان را 
ثمربخش تر از به زندان افتادن مي دانند. در انديشــه 
اغلب اين افراد، ميان آموزش وپرورش و کار صنفي 
از يک سو و سياست از سوي ديگر، پيوندي دوسويه 
برقرار اســت يعني آموزش وپرورش و سياســت در 
ميان کنش انــد و نه يک رابطه يک ســويه- که در 
آن رو، کار صنفي، سراسر بي بنياد مي گردد. در اين 
طيف هم البته اختاف انديشه بسيار ديده مي شود اما 
گويا شاخص اصلي تعريف کننده اين افراد، اهميت 

به نوآوري هاي انديشگي آموزشي است.

* لودويک ويتگنشــتاين، فيلســوف نامي اتريشي، 
نظريه اي دارد که از آن به نام »شــباهت خانوادگي« 
ياد مي شود. ويتگنشتاين، در يکي از کتاب هاي مهم 
خود با عنوان »پژوهش هاي فلسفي« و در رد يکي از 
انديشه هاي دوره نخستين خود- زبان داراي ساختار 
منطقي يگانه است – چنين آورده است: »کارهايي 
را کــه ما »بازي« مي ناميــم... در نظر بگيريد. منظور 
مــن بازي هاي روي صفحــه، بازي بــا ورق، بازي 
با تــوپ، بازي هاي المپيک و مانند آن هاســت. در 
ميان همه آنها، چه چيزي مشــترک اســت؟نگوييد 
بايد چيزي مشــترک وجود داشته باشد وگرنه آنها 
اصــًا »بازي« خوانده نمي شــوند، بلکه نگاه کنيد و 
ببيند آيــا درميان همه آنها چيزي مشــترک وجود 
دارد، زيــرا اگر به آنها نــگاه کنيد، چيزي را که در 
ميان همه آنها مشترک باشــد، نخواهيد ديد، به جز 
شــباهت ها، روابــط و مجموعه اي کامــل از آن ها 
در آن... و نتيجه اين بررســي چنين اســت: ما شبکه 
پيچيده اي از شباهت ها مي بينيم که با هم، همپوشاني 
و تقاطع دارند... من نمي توانم براي مشــخص کردن 
اين شــباهت ها، اصطاحــي بهتر از »شــباهت هاي 
خانوادگي« تصور کنم؛ زيرا شــباهت هاي مختلف 
ميان اعضاي خانواده: ساختمان بدني، خصوصيات 
چهره، رنگ چشم، طرز راه رفتن، خلق وخو و... به 
همان طريق، همپوشاني و تقاطع دارند و من خواهم 

گفت: »بازي ها« خانواده اي را تشکيل مي دهند«.■

1. جنبــش معلمــان حرکتــي سرچشــمه گرفته از 
مدرســه و کاس و برآمده از نيازها و دغدغه هاي 
صنفــي - آموزشــي معلمــان اســت. هــدف آن 
چانه زنــي با کارفرما، براي بهترکردن شــرايط کار 
اســت. بهبود شــرايط کار يعني از ميان برداشــتن 
گرفتاري هاي اقتصادي - آموزشــي و بهبود آن ها 
براي يک زندگــي و کار آبرومنــد، فراهم کردن 
محيــط کاري دلچســب و هموارکــردن راه براي 
رســيدن بــه هدف هــاي کان آموزشــي. در اين 
برداشــت، بي گمان افزون بر ساماندهي دستمزدها، 

بايد به بهســازي ســاختار آموزشــي، بهبود حقوق 
شهروندي و حقوق انســاني معلم و دانش آموز نيز 
توجه ويژه داشــت و براي برداشــتن گام هاي بلند 
به ســوي شــرايط آموزشــي درخور تاش کرد. 
بي گمان سرنوشــت ســه عنصر بنياديــن آموزش 
يعني آموزشــگر، دانش آموز و ســاختار آموزشي 
درهم تنيده است و ازاين رو هرگز نمي توان يکي را 

قرباني ديگري کرد يا ناديده گرفت. 
2. هنــگام برآمدن يک جنبش، بي گمــان افراد و 
گروه هايــي براي بهره مندي از آن به تکاپو افتاده و 

محمدرضا نيک نژاد

بايدها و نبايدهاي جنبش معلمان و 
تشکل هاي صنفي

نخستين کنش صنفي فرهنگيان ایران به فروردین 1331 در تهران باز مي گردد. در 
آن زمان نمایندگان فرهنگيان بيش از هفتاد شهر کشور در یک گردهمایي با عنوان 
»نخستين کنفرانس کشوري آموزگاران ایران« شرکت کردند و به مدت سه روز در 
نشســت هایي به بررسي وضعيت صنفي – آموزشي کشور پرداختند و در پایان در 
بيانيه اي خواســته هاي خویش را از دولت ملي وقت خواستار شدند. دومين کنش 
گسترده صنفي فرهنگيان در سال هاي نخسين دهه چهل انجام گرفت که با شهادت 
دکتر خانعلي به بحراني سياسي و در پایان نيز سبب سقوط دولت شریف امامي گردید. 
پس از انقالب نيز سال هاي 80 – 81 و 85 دوران سربرآوردن آتش خواسته هاي صنفي 
فرهنگيان از زیر خاکستر دهه ها خاموشي پرحرارت بود.؛ اما در ماه هاي پایاني سال 
93 و فروردین ماه سال 94 اعتراض هاي صنفي معلمان بار دیگر فضاي اجتماعي – 
سياسي کشور را دربرگرفته و با توجه به دگرگوني هاي نسلي، دوره اي و تکنولوژیکي 
گرچه با چهره گذشــته خودنمایي کرد؛ اما در درون داراي شــاخص هاي دیگري 
شــد. اعتراض هاي دنباله دار 93 و 94 بي گمان یکي از گسترده ترین و مدني ترین 
گردهمایي هاي صنفي در تاریخ کشور بود. گماني نيست که جنبش معلمان با همه 
کاستي هایش به ســویي مي رود که در جایگاه واقعيش قرار گيرد و خود را در کنار 
جنبش هاي دیگري مانند کارگران، زنان، روزنامه نگاران، دانشــجویان و... نهادینه 
کند. با این همه جنبش براي اثرگذاري بيشتر نيازمند بازبيني تصميم ها، سياست ها، 
عملکردها و رفتارهاي رهبران خویش در بيش از یک دهه گذشته است. این نوشتار 
مي خواهد به بخش هایي از گرفتاري ها و دست اندازهاي پيش روي حرکت معلمان 
پرداخته و درباره خطرهاي در کمين جنبش و تشکل هاي مستقل آن گفت وگو کند 
تا شاید از این رهگذر بتواند دري بر گفت وگوهاي آسيب شناسانه بر جنبش ریشه دار 
اما نوپاي فرهنگيان باز کند. اميد است کنشگران این گستره نيز به این جستار مهم 

واردشده و با طرح دیدگاه هاي خویش بر کارآمدي بيشتر این جنبش یاري رسانند.
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براي در دست گرفتن رهبري آن دورخيز مي کنند. 
شــمار فرهنگيــان کشــور و نارضايتــي تاريخي و 
ريشــه دار آنها چيزي نبوده و نيســت که از ســوي 
جريان هاي سياسي درون و بيرون حکومت ناديده 
گرفته شــود. بنابراين دور از انتظار نيست که لقمه 
چرب خواســته هاي فرهنگيان، برخــي را به هوس 
رهبري اين گروه گسترده اندازد و آنها را بي خواب 
کند. در اين ميان تشــکل هايي با نام معلم و به کام 
جريان هاي سياســي، کنشــگرانه در پــي به کنترل 
درآوردن جنبش معلمان هســتند. اين تشــکل ها با 
برآمدن دولت همسو، از نهانگاه هاي خويش بيرون 
آمــده و در همراهي با قدرت، هدف هاي سياســي 
خويش را دنبال مي کنند، اما در دولت هاي ناهمسو 
بــه پناهگاه هاي خويش مي خزنــد و تا ايجاد زمينه 
درخــور، روزگاِر معلمــي و آموزش را به تماشــا 
مي نشــينند و بر کاستي هاي آن چشــم مي پوشند. 
بي گمان اين تشکل ها را نمي توان بخشي از جنبش 
معلمان دانســت و بنابراين از پرداختن به آنها خود 
داري مي شود. در دوران کنوني دو تشکل »کانون 
صنفي معلمان ايران« و »سازمان معلمان« را مي توان 
از بقيه جدا دانست. کانون صنفي از آغاز تا کنون، 
تافتــه اي جدابافته بــوده و برخــي از کنش هايش 
بي گمان ايــن نهاد مدني را به يکــي از اصيل ترين 
نهادهاي معلمي تبديل کرده است. سازمان معلمان 
هم گرچه هيــچ گاه ادعاي صنفي بــودن صرف را 
نداشته، اما در يک دهه گذشته توانسته است به بدنه 
جنبش معلمان نزديک تر شــده و هر چه بيشتر خود 
را نهادي سياســي – صنفي معرفــي کند. گرچه به 
گفته فرادستانش در بزنگاه هاي تصميم گيري و در 
دو راهي صنف و سياست، سياست گزينه بر گزيده 

آنهاست. 
3. جنبش معلمان گرچه پيشــينه اي طوالني دارد، 
اما در بيش از يک دهه گذشــته دو فراز بسيار مهم 
را گذرانده است. در سال هاي 82-80 و در دوران 
رياســت جمهوري محمــد خاتمــي و ديگري در 
اســفند 85 و در دوران فرمانفرمايي اصوالگرايي بر 
کشور. گرچه ممکن است در هر دوي اين فرازها، 
دســت هايي به دنبــال مصادره حرکــت اعتراضي 
فرهنگيان بوده باشــد، اما همــواره وجود تبعيض و 
نابرابري و شرايط ســخت معلمي و کمي دستمزد 
و بدي شــرايط کار و... ريشه هاي حرکت معلمان 
بوده اســت. پس همچنان کــه در گردهمايي هاي 
اعتراضــي، فرهنگيــان فريــاد مي زدند »نــه چپيم، 
نــه راســتيم، فقط معلم هســتيم« بي گمــان جنبش 
فرهنگيان خاســتگاه جناحي – سياســي نداشــته و 
ريشــه هاي آن با بنيان هاي معيشتي – منزلتي تنيده 
شده و کمتر به ســوي جريان هاي سياسي درون و 
بيرون از کشور لغزيده است. از اين رو انگ سياسي 

به آن نمي چسبد. 
4. بر کســي پوشــيده نيســت کــه ژرفابخشــي به 
يــک جنبــش و کارا نمودن آن، به شــدت نيازمند 
نهادســازي و گســترش طولي و عرضي تشکل ها 
است. نخســتين نياز براي نهادهايي توانمند و کارا، 
همراه ســازي بدنه واقعي با جنبــش و به کارگيري 

آنها در ســطوح گوناگون است، اما جنبش معلمان 
در ايــران از دو زاويه در اين کار، کاميابي چنداني 
نداشته است. نخســت آنکه درد کهنه جامعه ايران 
در گريــز از حزب گرايي و تشــکل يابي،فرهنگيان 
به عنوان طبقه متوســط را نيز گرفتار کرده است. از 
اين زاويه چندان تفاوتــي نمي توان ميان فرهنگيان 
و مهندسان و استادهاي دانشگاه و... گذاشت. پس 
نبايد فرار از تشــکل يابي را چماقــي کرد و تنها بر 
ســر فرهنگيان کوفت. پديدآوري فضاي امنيتي و 
باال بردن هزينه کنش هاي سياسي، فرهنگي،صنفي 
و... در کِل جامعــه و در گســتره اي کوچک تر در 
ميــان معلمان بر اين درد کهنــه دامن زده و بيش از 
پيش فرهنگيان را از کنش ها و تشــکل هاي صنفي 
دور کرده اســت. از ديگر ســو تشکل هاي موجود 
به خاطر ضعف تئوريک، نتوانسته اند افراد فرهيخته 
معلم را به ســوي خود بکشند و فضايي فراهم کنند 
تا اين گروه از معلمان بتوانند در محيطي انديشگي 
تاش کــرده و بهره ببرنــد و بهره برســانند. بارها 
ديده شــده اســت که افراد با انگيزه هــاي دروني 
براي پيوســتن بــه تشــکل هاي معلمــي داوطلبانه 
در نشســت هاي آنهــا شــرکت مي کننــد؛ اما پس 
از چند نشســت، نااميد شــده و رفتني بي بازگشــت 
را برمي گزيننــد. عــدم بلوغ تشــکياتي و مدني، 
تشکل هاي معلمان را ناخواســته و در بيشتر اوقات 
به محفل هايي براي گفت وگوهاي دوستانه و بي اثر 
تبديل کــرده و از درون  آن چيِز دندان گيري براي 
فرهنگيان جوان و انديشــمند در نمي آيد. بي گمان 
تشــکل هاي مورد اقبال فرهنگيان بايد به سرعت به 
آسيب شناســي پرداخته و علت محفلي بودن و مانِد 

خويش را جست وجو کنند. 
5. نقــش تکنولــوژي هــاي ارتباطــي نويــن در 
زيســت فردي و اجتماعي انســان امــروز بي مانند، 
حذف نشدني و شــگفتي زا بوده و دگرگون کننده 
روابط ميان انســان با انسان، انسان با جامعه و انسان 
با ســاخت قدرت اســت. اعتراض هــاي فرهنگيان 
در روزهــاي پايانــي بهمن و ســوم و دهم اســفند 
93 و بــه ويژه تجمع ســکوت 27 فروردين 94 نيز 
برآمده از شــبکه هاي اجتماعــي مانند فيس بوک، 
وايبــر، تلگرام و... بود و توانســت نقش بي مانندي 
در پديد آوري يک دســتي و اتحاد ميان فرهنگيان 
بازي کنند. جنبش معلمان و تشکل هاي صنفي آنان 
ورود اين ابزارک ها را بايد به فال نيک بگيرند و از 
آنها بهره برد، اما بي گمان فضاي مجازي نمي تواند 
جاي افراد حقيقــي و گروه هاي واقعي را بگيرد. با 
مروري بر افراد عضو اين شــبکه ها،آنچه به چشــم 
مي آيد،کمــي تجربه، هيجان زدگــي، پراکندگي 

ديدگاه هــا، روش ها و... اســت. به بــاور نگارنده 
تشکل هاي صنفي بايد دو کار مهم را در برهم کنش 
با افراد عضو اين گروه ها به انجام رســانند. نخست 
اينکــه از فضاي پديد آمده بهــره گرفته و به دنبال 
جــذب نيروهاي جوان، پرانرژي و باانگيزه باشــند 
و به پــرورش اعضاي تازه پرداخته و کادرســازي 
کنند. دوم آنکه با ورود اين افراد به تشــکل ها آنها 
را با ســدهاي واقعِي سياسي - اجتماعي – فرهنگي 
موجود بر ســر راه حرکت هــاي مدني از آن جمله 
جنبش معلمان آشــنا کرده، تنــدروي و کندروي 
آنها را تعديل کنند و بــا برنامه ريزي، از آنها براي 

بالندگي جنبش بهره گيرند.
6. کانون صنفي معلمان از آغاز تا کنون توانســته با 
همه فراز و  فرودها به گونه اي نسبي فاصله خويش با 
بدنه فرهنگيان را حفظ کند. کانون )انجمن( صنفي 
معلمان به طيفي از تشــکل هاي معلمي در سراســر 
کشور اشاره دارد که هر يک مستقل اداره مي شوند 
و تصميــم مي گيرند. از آغاز »شــوراي هماهنگي 
تشکل هاي صنفي معلمان« که دربرگيرنده بيش از 
چهل تشــکل استاني يا شهرستاني است، وظيفه اش 
همسو و همراه نمودن کانون ها يا انجمن هاي صنفي 
معلمان در سراســر کشور بود و از حق نگذريم در 
چند فراز مهم در جنبش توانست کارهاي ماندگاري 
از خويش برجاي گذارد، اما با حاکم شدن شرايط 
امنيتي بر گســتره اي از کنش هــاي مدني - و از آن 
ميان صنفي - در دوران هشت ســاله اصول گرايي، 
احکام قضايي و اداري براي بســياري از کنشگران 
صنفي، بحراني شــدن فضاي سياسي و.... پيوندهاي 
صنفي را سســت گردانيد و به آرامي تشــکل هاي 
صنفي و اعضــاي آنها در کنش هــاي مورد عاقه 
خويش بــه جزيره هايي دو ر افتاده تبديل شــدند و 
ارتباط ها به روابط شخصي و دوستانه کاهش يافت. 
اين فضا از سويي شمار فراواني از کنشگران صنفي 
را از حضور در کانون ها باز داشــت و از ديگر سو 
شماري از آنها که نمي خواستند جايگاه خويش را 
که با تاش و هزينه به دست آورده بودند، از دست 
دهند، وادار به سکوت نمود و البته شمار اندکي از 
اعضا و تشکل ها نيز با همه هزينه ها و تجربه هايي که 
به دست آورده بودند را نيز با هوشمندي بيشتر و نگاه 
به آينده در کوران حوادث نگه داشــت و همچنان 
نگه داشته است، اما مشــکل از آنجا آغاز مي شود 
که بســياري از فعــاالن گــروه دوم در کانون هاي 
شهرها و شــوراي هماهنگي نمي خواهند تغييرات 
را بپذيرنــد و همچنــان با مؤلفه هــا و ويژگي هاي 
گذشــته و ناکارآمد، بر مانــدن در جايگاه رهبري 
پــاي مي فشــارند. اين کنشــگران که بيشــتر آنها 
بازنشســته بوده و چندان در جريــان دگرگوني ها 
نيســتند، در بســياري از کنش هاي تازه، نقش ترمز 
را بــراي جنبش بازي کــرده و حرکت هاي صنفي 
را ناکارآمد و کم بهــره مي نمايند. بي گمان دو راه 
پيش روي کانون هاي پيشــرو باقي مي ماند. نخست 
اينکه اين کنشــگران و بسياري از تشکل هاي عضو 
شــوراي هماهنگي را با حرکت ها و خواســته هاي 
نســل تازه معلمان آشنا و همســو نموده و از تجربه 

بر کسي پوشيده نيست که 
ژرفابخشي به يک جنبش و 

کارا نمودن آن، به شدت نيازمند 
نهادسازي و گسترش طولي و 

عرضي تشکل ها است
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آنها بهره گيرد و يــا به خاطر گريز از عقب نيفتادن 
از بدنــه، اين گروه از کنشــگران را کنار زده و راه 
خويــش بروند و هدف هاي خويــش پي گيرند. به 
باور نگارنده برخي از کنشگران گذشته نمي توانند 
خويــش را با دگرگوني هاي تازه همخوان و همراه 
ســازند. بنابراين کانون هاي ديگر که توانسته اند با 
بدنه همــراه بمانند بايد هر چه زودتر راه خويش را 
جدا کرده و نقش سازماني خويش را پيش گيرند. 
بي گمان نســل تازه بدنه با کسي عهد برادري نبسته 
و به آســاني از آنها خواهد گذشــت. در اين عبور 
ناگزير جنبش معلمان بيش از افراد آســيب خواهد 

ديد. 
7. تجربــه هــاي مدني داخلــي و جهانــي همواره 
نشــان از خطر نفوذ جريان هاي راديــکال و تندرو 
در جنبش هــا را نشــان مي دهد. بســياري از چنين 
حرکت هايي در اثر راديکاليســم کور و نســنجيده 
به نابودي کشــيده شده اند. گرچه کندروي و خطر 
عقب مانــدن از بدنه نيز همــواره در کمين جنبش 
ها و کنشــگران آنها بوده و هســت و نمي توان آن 
را نيز ســر راست کنار گذاشــت. جنبش معلمان و 
تشــکل هاي صنفي مســتقل نيز از ســوي نيروهاي 
جوان و پرحرارت براي راديکال شــدن حرکت و 

به ويــژه بهره گيري بيش از انــدازه از حرکت هاي 
اعتراضي تند تحت فشارند، اما تشکل ها نبايد دچار 
آشفتگي در تصميم گيري شوند. يکي از زمينه هاي 
روگردانــي بســياري از فرهنگيــان از کنش هــاي 
صنفي، هزينه هاي سنگيني اســت که فرادستان در 
ســال هاي گذشــته بر اندام ضعيف اين تشــکل ها 
وارد کرده انــد. براي ادامه راهِ پرســنگاخ جنبش، 
تشکل هاي صنفي بايد راه هاي کم هزينه را برگزيده 
و به بدنه نشان دهند که مي توان هم کوشِش صنفي 
کرد و هم زندگي. به باور نگارنده يکي از راه هاي 
تشويق افراد براي حضور مؤثر در جنبش،کم کردن 
هزينه هاســت. بي گمان معلمي که دورنماي هزينه 
تاش هــاي صنفي اش زندان، تبعيد، تعليق و دوري 
از زن و فرزندان باشد، کمتر تن به چنين کنش هايي 
مي دهــد. پس جنبــش معلمان نياز به بازســازي و 
نهادينه شدن دارد. تشکل ها بايد با گام هايي سنجيده 
و با بســيج بدنه، به خوبي فشارهاي درخور از پايين 
بــه باال را ســامان دهي کرده و چانه زني با ســطوح 
مختلف قدرت را نيز پيگيــري کنند. بي گمان اين 
کار تنها با گسترش جنبش در ميان فرهنگيان شدني 
اســت. در جوامعي که اقتصاد بازار فرمانفرماســت 
هر کارفرمايي به دنبال بيشــترين ســود، با کمترين 

هزينه اســت. بايد بــا حرکت هاي ســنجيده، يک 
صدا، روشن و محکم پيام قدرتمندي به کارفرماي 
قدرتمنــد معلمان - يعني دولت – داده شــود تا او 
را وادار کند به خواســته هاي معيشــتي – منزلتي – 
آموزشــي فرهنگيــان تن در دهــد و راه را براي به 
رسميت شــمردن حقوق معلم و دانش آموز هموار 
کند. بي گمــان پراکندگي، تک روي، آشــفتگي 
و... در سياست ها، رفتارها و عملکردها دربردارنده 
آن پيام ويژه و محکم نيست و برعکس کارفرمايان 
را در پاســخ به درخواســت ها مــردد خواهد کرد. 
تشــکل ها و جنبــش معلمــان بايد به ســويي روند 
کــه حتي گام هــاي کوچک را بــا پيامي محکم و 
گســترده به کارفرمايان برسانند و خواسته حداقلي 
را اندک اندک گسترش دهند تا به پيامدهاي مورد 
نظرشــان نزديک گردند. جنبــش معلمان کودکي 
کم تجربه است. براي رساندن آن به بلوغ انديشگي، 
نياز به گام برداشــتن هاي کوچک اما محکم است 
که راه هــاي طوالني با گام هــاي کوچک پيموده 
مي شــود. اميد که روزي شــاهد برداشتن گام هايي 
بلند و کارا از اين جنبش نوپا باشــيم. در ياداشــتي 
دربــاره بازتعريــف نقش اتحاديه هــاي معلمان در 
امريــکا مي خواندم که اتحاديه ها بــا قدرتي که از 
ســه ميليون عضو به دست آورده اند حتي مي توانند 
در فرايندهاي سياســي کشور مؤثر باشند. برداشت 
نگارنده از آن جمله اين بود که فرادســتان سياسي 
– آموزشــي در امريــکا به شــدت از واکنش هاي 
اتحاديه هــاي معلمان هراس دارند و به هر روشــي 
از رويارويي با آنها مي گريزند. پرســش اينجاست 
که با گام هاي سنجيده و کوچک اما کارا مي توان 
جنبــش معلمان کشــور – با بيش از يــک ميليون 
معلم - را روزي به جايگاهي رساند تا خواسته هاي 
خويــش را بــا کمتريــن هزينه به بدســت آورند؟ 
بي گمان تا آن زمان راه درازي در پيش اســت، اما 
نگارنده بر اين باور است که با کوشش و پافشاري 
بر خواسته هاي به حق صنفي جنبش معلمان مي توان 

به چنان جايگاهي دست  يافت.■

لطف اهلل ميثمي- نشريه چشم انداز ايران

درگذشت  مادر گراميتان را تسليت مي گوييم و از خداوند منان براي آن مرحومه 
علو درجات و براي شما و خانواده محترم صبر مسئلت داريم.

سرکار خانم صالحي

لطف اهلل ميثمي- نشريه چشم انداز ايران

درگذشــت پدر بزرگوارتان را تســليت مي گوييم و از خداونــد منان براي آن 
مرحوم علو درجات و براي شما و خانواده محترم صبر مسئلت داريم.

جناب آقاي احسان هوشمند
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اســداهلل  اهميــت گفتمان دکتر  مقدمه: 
مرادي

مطالب گفته شده دکتر مرادي درباره آسيب شناسي 
در  )منــدرج  ايــران  آموزش وپــرورش  مســائل 
چشــم انداز ايــران، شــماره هاي 89 و 90( از چند 
نظــر تأمل برانگيز اســت: اوالً، اين مطالب از طرف 
کسي گفته مي شود که خود يکي از پژوهش گران 
طرح مطالعات تدوين ســند ملي آموزش وپرورش 
بــوده و انجام گفت و گو با انديشــمندان را به عهده 
داشــته اســت، لذا مي توانــد روايت دســت اول از 
فرازوفرود موضوعات مطروحــه را ارائه کند تا در 
تاريخ آموزش وپرورش، مذکــور افتد؛ ثانياً، طرح 
شــجاعانه مطالب از طرف ايشان شــايد بتواند مُهر 
سکوت را از لب ساير همکاران و دست ا ندرکاران 
تهيه سند تحول بنيادين آموزش وپرورش بگشايد و 
البته به انتقادهاي پراکنده و گزينشــي برخي از آنان 
پايان دهد و درنتيجــه نقاط ضعف و قوت اين کار 
مشخص شود که به نوبه خود، کاري استثنايي بوده و 
بخش زيادي از وعده ها و آمال و آرزوهاي رهبران 
انقــاب اســامي را در بطن خود محفوظ داشــته 
است. در گفت وگوي مفصل ايشان نکات ارزشمند 
فراوانــي وجــود دارد کــه نيازمند بررســي جدي 
اســت. خاضعانه سعي و همت ايشــان را مي ستايم 
و از دســت اندرکاران »دوماهنامه چشم انداز ايران« 
که صادقانــه و مجدانه به انعکاس مطالب کاربردي 
متنوع درباره مســائل آموزش وپرورش مي پردازند 

تشکر مي نمايم.

الــف. از توصيــف تــا تبييــن مســائل 
آموزش وپرورش

منصفانه اين اســت که به اجمال بــه رئوس مطالبي 
کــه در گفت وگوي مذکور بــراي اينجانب جالب 
توجه بوده اســت، اشاره کنم. دکتر مرادي به عنوان 
يک اســتاد دانشــگاه معتقد اســت کــه »مي توان 
مســائل آموزش و پــرورش را در چارچــوب يک 
بحث علمي و آکادميک بررســي کرد. نخســت، 
توصيــف وضع موجود؛ دوم، تبييــن وضع موجود 

و ســوم، توصيه ها و تجويزها«. ايشــان در توصيف 
وضع موجود، آموزش وپرورش را گرفتار مســائل 
و آســيب هايي از اين قبيل مي دانند: »مشق محوري، 
ديکته محــوري، نمره محــوري، کنکور محــوري، 
مدرک محــوري، کمبــود امکانــات و فضاهــاي 
آموزشي و تربيتي، مشــکات اقتصادي و معيشتي 
معلمان، نبود مشارکت آگاهانه و مسئوالنه خانواده 
و انديشــمندان و ثروتمندان در آموزش وپرورش، 
نبودهماهنگي و همسويي ميان آموزش وپرورش و 
ديگــر نهادهاي تأثيرگذار در ايــن حوزه مانند نهاد 
خانواده و صداوسيما، دانشگاه ها و حوزه ها، شکاف 
ميان وزارتخانه و مدرســه، شــکاف ميان معلمان و 
مربيان و دانش آموزان، شــکاف والدين و فرزندان، 
تحول ناپذيــري،  عمل زدگــي،  و  سياســت زدگي 

نقد ناپذيري، ديوان ساالري و...
مــرادي در ادامه بحث خــود مي گويد در توصيف 
وضع موجود در بين صاحب نظران اختافي نيست، 
اختافات عمدتاً در مرحله تبيين مسائل رخ مي دهد.

او معتقــد اســت هيــچ گاه نمي تــوان مشــکات 
آموزش وپرورش را به صفر رســاند و در علت يابي 
اين مطلب به پيچيدگي امر تعليم وتربيت و موضوع 
آن که انســان اســت، اشــاره مي کند. به نظر ايشان 
چون انسان »موجودي ناشناخته، بيکران، اسرار آميز، 
انتخاب گر، کنشــگر، پرســش گر، جست وجوگر، 
تنوع طلــب، پيش بيني ناپذيــر و حتــي عصيانگر و 
سرکش است«، »اگر بهترين و مناسب ترين و حتي 
آرماني تريــن امکانــات مادي و معنوي کشــور به 

آموزش وپرورش اختصاص يابد باز منطقاً نمي توان 
مشــکات و مســائل آموزش وپــرورش را به صفر 
رساند«. به اين ترتيب به نگاه بسيط و ساده انگارانه به 

انسان و تعليم و تربيت معترض است.
وي آموزش وپرورش را در کانون چالش ســنت و 
مدرنيته مي داند و نظام فعلي را فاقد تئوري و راهکار 

مناسب براي خروج از اين بحران مي شناسد.
اما دکتر مرادي بيشــتر بر دو عامل تکيه مي کند:1. 
بــه  حکومــت  ابــزاري  و  ايدئولوژيــک  نــگاه 
آموزش وپرورش کــه »به طور طبيعي نــگاه از باال 
بــه پاييــن و آمرانه بــه آن را در پــي دارد و آنگاه 
منطقاً آســيب هاي فراواني ازاين دســت به صورت 
زنجيروار به دنبال خواهد داشت، مانند نگاه شديداً 
تمرکز گرايانه به آموزش و پرورش و ديوان ساالري 
عريــض و طويــل، سياســت زدگي، تصدي گري، 
تحول ناپذيــري،  نقدناپذيــري،  عمل زدگــي، 
مشارکت گريزي، شــکاف ميان مدرسه و خانواده 
و درنهايت آموزش وپرورش ناکارآمد و آسيب زا«.

2. نگاه و نگــرش نهاد خانواده. ايشــان مي گويند: 
»به نظر من چه بسا آســيب هاي خانواده از جهاتي و 
به داليلي عميق تر و بغرنج تر باشــد. خانواده بيشــتر 
دغدغه شــغلي فرزنــدش را دارد و لذا بيشــتر نگاه 

مادي محور به تعليم و تربيت آن دارد.«
البتــه به عوامــل ديگــري از قبيل وابســتگي مالي 
آموزش وپــرورش و آموزش عالي به درآمد دولت 
از محــل فــروش ذخايري ماننــد نفت نيز اشــاره 
مي نمايند: »پــول نفت نمي گذارد نهــاد خانواده و 

مسائل آموزش و پرورش از توصيف تا تبيين

عزت اهلل مهدوي

دبير فلسفه و کارشناس آموزشي

لطف اهلل ميثمي- نشريه چشم انداز ايران

لطف اهلل ميثمي- نشريه چشم انداز ايران

نگاهي انتقادي بر آسيب شناسي اسداهلل مرادي از آموزش و پرورش
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کجا که در آن تهذيب نفس و شــهودهاي معنوي 
و عرفاني اصل اســت و آموزش وپــرورش جديد 
کجــا کــه در آن نمــره و امتحان و مــدرک اصل 
اســت. الزم به توضيح نيست که در اين صحبت ها، 
آقاي مرادي نقد اساســي بر فلســفه اسامي و حتي 
ضعف فلســفه صدرايي براي بنياد فلســفه تعليم و 
تربيت در عصر حاضر ندارند )و اگر دارند صحبت 
ايشــان بنياد محکمي بــراي نقد ايجــاد نمي کند(، 
بلکه نقد ايشــان بر اين مســئله اســتوار اســت که 
معتقدنــد آموزش وپرورش رســمي اين ظرفيت را 
ندارد. امــکان آمــوزش اين جلوه هاي ارزشــمند 
وجود نــدارد. به اين ترتيب آخرين ميخ را بر تابوت 

آموزش وپرورش مي کوبند.
انتقاد ششم: آموزش وپرورش رسمي کشور به عنوان 
تجلــي گاه تعارض ســنت و مدرنيته، ســال هاي پر 
نزاعي را پشــت سر نهاده اســت. اين انتقاد که نظام 
موجود نتوانســته به نحوي درست و کارآمد به حل 
اين تعارض بپــردازد، لذا دچار چالش بنيان برافکن 
شــده اســت، ســخني مقرون به صواب اســت، امّا 
شــنوندگان منتظرند از زبان ايشــان بشنوند که سند 
تهيه شده مربوط به مباني نظري در برابر اين پرسش 
چه جوابي دارد. رســيدگي بــه اين مطلب از طرف 

ايشان مسکوت مي ماند.
ايشان سنت و مدرنيته را در تقابل هم ديده و خواهان 
آنند که تئــوري دقيق و کارآمدي بــراي حّل اين 
چالش تهيه شود. فنّاوري جديد را محصول انديشه 
مدرن دانسته و معتقدند که در تعليم و تربيت رسمي 
کشــور بار ســنت و تعليم و تربيت ديني، توأمان با 
بار علــوم و فنون جديد به دوش مدارس گذاشــته 
شــده و همين مسئله بر مشکات افزوده است؛ البته 
سخن ايشان از يک نظر صحيح است )که در سطور 
باال اشــاره کرديم( و از يک نظر مبهم اســت. ابهام 
عمده در اينجا، اين است که گويي قرائت ايشان از 
تربيت ديني به طريقي است که علم ودين دو مقوله 
از هم جدا هســتند و پيونــد اين دو به نوعي تعارض 

مي انجامد.
انتقاد هفتم: ايشان در توضيح خود درباره ديدگاه هاي 
موجود فلســفي درباره انســان با ســطحي خواندن 
فلســفه هاي تجربي و بديل فلسفه هاي اگزيستانس، 
به بازگو کردن همــان روايت قديمي دپارتمان هاي 
دانشــگاهي در ايران مي پــردازد. حال آنکه قطعيت 
صحت يــا مقرون به صحت بــودن نظريه هاي منتج 
از بديل هــاي فلســفه هاي تحليلــي و پســا تحليلي 
محقق نيســت. سال هاست که انديشــمندان فلسفه 
در گروه هاي آموزشي دانشــگاه ها، دانشجويان را 
از فلسفه هاي عمل گرا و تحليلي ترسانده اند و روح 
غالب در آموزش هاي خود را فلســفه قاره اي1 قرار 
داده اند. عاوه بر اين ها، عدم دقت کوچکي هم در 
گزارش مکتب هاي تربيتي به چشم مي خورد. براي 
نمونــه مي گويند: »تئوري پيشــرفت گرايي در برابر 
ماهيت گرايي و پايدار گرايي مطرح مي شود«. اوالً، 
 »Essentialism« ماهيت گرايــي را در برابر لغت
به کار برده اند. مي دانيم که اين لغت در مکتب هاي 
تربيتــي عمدتــاً در معنــاي »بنيادگرايــي« بــه کار 
مي رود. در حقيقــت، جريان هاي تربيتي امريکايي 

انتقــاد ســوم: بنيــاد آموزش وپــرورش بــر پايــه 
انسان شناســي، تئــوري نقدپذيري اســت؛ زيرا هر 
نظريه اي بر اين مبنــا درنهايت به آموزش وپرورش 
ايدئولوژيک مي انجامد که نفي غرض ايشان است. 
البتــه تحصيل يک اجماع نســبي در مورد حقيقت 
انسان نيز در شرايط فعلي با توجه به تفسيرهايي که 
از اين مسئله مي شود دشوار و بلکه نزديک به محال 
مي نمايــد. توقف تدوين يک ســند تحول بخش بر 
انسان شناســي محصل نيز دور از دسترس مي نمايد. 
تحليل نيازهاي واقعي و عيني انسان ها در متن جامعه 

و تاريخ فعلي راهگشاتر و کم هزينه تر است.
انتقاد چهارم: نگاه دکتر مرادي به آموزش وپرورش 
رسمي موجود، نگاهي خالي از بدبيني نيست. آنچه 
در مــدارس به طور واقعــي در حال جريان اســت 
و آنچــه به صــورت اتوپيايي و آرماني قرار اســت 
اتفاق بيفتد فرســنگ ها فاصله وجود دارد و تحقق 
آن بــا توجه بــه واقعيت هاي انضمامــي موجود در 
متــن اجتماع، نزديــک به محال مي نمايــد، اما اين 
مســئله با متد و روشــي که در بنيــاد تحليل و تبيين 
ايشان وجود دارد متفاوت است. ايشان با تقابل اين 
آموزش وپرورش با آموزش هايي که در مکتب انبيا 
صورت مي گيرد به نحوي دچار انشقاق حل نشدني 
بيــن ُعــرف و امور مقــدس و به تعبيــر ديگر، بين 
تعليمــات عرفي و علمي در مدرســه و تعاليمي که 
انبيا و اوليا به شاگردان خود مي دادند، مي شود. البته 
شکي نيســت که مخاطب تعاليم انبيا در سطوحي، 
افــراد ويژه با زمينه هاي خاص بوده اند، اما ايجاد دو 
موقعيت کامًا متمايز )تقابل آموزه هاي مدرســه با 
تعاليــم انبيا( ما را به ياد نقطــه نظراتي مي اندازد که 
در دوران انقاب مشــروطه بين بزرگاني مانند شيخ 
فضل اهلل نوري و مدافعان و مؤسسان مدارس جديد 
در جريان بود. مهم ترين پيش فرض ايشــان، ضعف 
و بي بنيادي آموزش وپرورش رسمي موجود است. 
شــکي نيســت که نظام آموزش وپــرورش فعلي به 
داليل فراواني دچار تعارض و مشــکات اســت و 
سوء مديريت نيز به اين مشکات دامن مي زنند، اما 
ويران کردن اين بنا و به هيچ گرفتن دستاوردهاي آن 
نمي تواند تئوري صحيحي محسوب شود. هرچند به 
کارکردهاي سياســي و اجتماعي مراکزي همچون 

دارالفنون اذعان کنيم.
انتقاد پنجم: در جايــي از گفت وگوي خود مطرح 
مي کنند که آيا مي توان بر مبناي فلســفه اســامي 
براي آموزش وپرورش رسمي و اجباري در آستانه 
قرن بيســت ويکم فلســفه تربيتي نوشت؟ کمي بعد 
مي گوينــد حکمت متعاليــه صدر الدين شــيرازي 

نهادهاي مردم بنيان مشــارکت آگاهانه و مسئوالنه 
در آموزش وپرورش داشــته باشــند. شايسته است 
براي يک بار هم که شــده اين موضوع بررســي و 
تحليل شود که آيا اساساً با پول نفت مي توان مدرسه 

و دانشگاه داشت؟«
درنهايــت ابــراز مي کنــد که »هــر نــوع راهبرد و 
راهکار و تجويزي نســبت به مشــکات و مســائل 
آموزش وپــرورش عميقاً به نوع نــگاه و نگرش به 
انسان شناسي وابسته اســت« و ادامه مي دهد: »ما در 
موضوع انسان شناسي معطوف به تعليم و تربيت، نياز 
به تئوري داريم« و »اين از عجايب روزگار است که 
حکومت ديني ما انسان شناســي قرآني را که در آن 
انسان داراي فطرت و نفس روحاني است... وانهاده 
و به انسان شناســي فاسفه تجربه گرا و روان شناسان 
رفتارگرا متوسل شــده که اساســاً به فطرت و نفس 

روحاني معتقد نيستند«.

ب. نگاهي انتقادي به نظرات دکتر مرادي
من به خوبــي بر اين امر واقفم که تــا خواننده فهيم 
به دقــت تمــام، گفت وگــوي نشــريه چشــم انداز 
)شــماره هاي 89 و 90( را بــا دکتر مــرادي نخواند 
هرگونه نقدي، نمي تواند نتيجه بخش باشــد، اما در 
هر نگاه انتقادي نيــز مي توان گوهرهاي واقعي متن 

موردنظر را )و گرچه به طور گزينشي( صيد کرد.
انتقــاد اول: در گفت وگوي مفصل ايشــان درباره 
تبيين مسائل و مشکات آموزش وپرورش رسمي، 
بخشــي از علت ها و معلول ها به هم آميخته اند. لذا 
درنهايــت، نمي توانيــم به يک تئــوري موفق براي 
واشــکافي مســائل و مشــکات نائل آييــم. براي 
نمونه نگاه مادي محور خانواده ها به تعليم و تربيت، 
خــود معلول نظــام معيوب تعليــم و تربيت موجود 
اســت، هرچنــد در چرخه بعــدي مي توانــد مُخّل 
فرايند تعليم و تربيت بشــود. عاوه بــر اين، انتظار 
خانواده ها از دســتگاه رســمي آموزش وپرورش به 
دور از کارکردهاي پذيرفته شده جهاني نيست. قطعاً 
مدرسه نمي تواند نسبت به آينده شغلي شاگردانش 
بي تفاوت باشــد. مادي محورشمردن چنين انتظاري 
منصفانه نيســت. آموزش وپرورش نويــن در ايران 
اگر داعيه تربيت ديني را نداشــته اما درصدد جبران 
عقب ماندگي ها بوده و سعي کرده با همگامي با علم 
کارآمد روز از آالم مردم بکاهد. هرچند توفيق آن 

نسبي شمرده شود.
انتقــاد دوم: در کشــوري مانند ايــران، کمک هاي 
دولتــي در امر آموزش نه تنها پســنديده و ضروري 
اســت، بلکه رونــد خصوصي ســازي در اين زمينه 
بنيــاد تعليــم و تربيــت را تضعيف کــرده و فرايند 
شکاف طبقاتي را افزايش مي دهد درنتيجه عدالت 
آموزشي را از بين مي برد، مگر آنکه بنيان هاي مدني 
جامعه آن قدر مستحکم شــده باشند و وضعيت در 
زمينه توزيع عادالنه آن مقدار خوب شــده باشد تا 
درآمدهــاي ديگري جايگزيــن کمک هاي دولتي 
شود که چنين چيزي با وضعيت اجتماعي -اقتصادي 
ايران در حال حاضر شدني به نظر نمي رسد. کساني 
کــه منتقد دخالت حکومــت در امر تعليم و تربيت 
هستند، قطعاً دريغ از حمايت مالي حکومتي را تمنا 

و آرزو ندارند.

در گفت وگوي مفصل دکتر 
مرادي درباره تبيين مسائل و 

مشکالت آموزش وپرورش رسمي، 
بخشي از علت ها و معلول ها به هم 

آميخته اند. لذا درنهايت، نمي توانيم 
به يک تئوري موفق براي واشکافي 

مسائل و مشکالت نائل آييم
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اين اصطاح را در مقابــل نظريات »جان ديويي« و 
شاگردانش و اصوالً مکتب »پيشرفت گرايي« به کار 
مي بردند. نســب نامه فکري ايــن اصطاح به 1930 
ميادي برمي گردد، به کســاني که به طور کامل از 
محصوالت فکري پيشــرفت گرايان نبريده بودند و 
در سال 1938 ميادي کميته بنيادگرايان امريکايي 
را رســماً تشکيل دادند. موفقيت هاي اتحاد جماهير 
شوروي سابق و وضعيت اسفناک آموزش وپرورش 
امريکايي را که متأثّر از آموزه هاي پيشرفت گرايان 
بود، يادآوري مي کردند. در نظر اينان به جاي تأکيد 
بــر عائق کودک بايد به مواد درســي اهميت داد. 
مضاف بر آن ابتکار عمل بايد به دست معلم باشد و 
درست است که روش حل مسئله داراي ارزش هاي 
کاربردي زيادي اســت اما شيوه اي نيست که بتواند 
در خــال همه فرايند هــاي يادگيري به کار بســته 
شــود. انتشــار کتاب »بازسازي در فلســفه« توسط 
جان ديويي، نوعي ترميم در نقاط ضعف مشــاهده 
شده توسط منتقدين بود. مکتبي که با اين کتاب پا 
گرفت، به مکتب »بازسازي« معروف شد که بيش از 

اين نمي توانم اين بحث را ادامه دهم.

سخن پاياني
 نگارنده در اين مختصر ســعي داشــته اســت که با 
توجه به گوهرهاي بنيــادي موجود در گفت وگو، 
باب گفتماني را که جناب دکتر مرادي گشوده اند، 
تجربــه نمايــد. رجاء واثــق دارم که ســعه صدر و 
شــجاعت ايشــان در طرح مطالب ارزشمندشــان، 
بــه بنده اين جســارت را داد کــه از زاويه ديگري 
به نظرات ايشــان بنگرم. اين مــوارد در قالب انتقاد 
مطرح شــده اند تا اگــر ابهامي در گفتارشــان بوده 
که چنيــن منظرگاهي را بــراي من فراهــم کرده، 
بــه رفع ابهامات، همــت عالي بفرماينــد. در پايان، 
بــراي اطاع خوانندگان عزيــزي که پيگير مطالبي 
ازاين دست هســتند مي رسانم که در سال 1380 که 
»گفتارها و گفت وگوها«يــي پيرامون تربيت ديني 
در آموزش وپرورش توسط دفتر همکاري مشترک 
ســازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشــي و جهاد 
دانشگاهي )ســاجد( در نسخه هاي محدودي منتشر 
شــد، عباراتي را که ذيًا نقــل مي کنم، در صفحه 
48 مشــاهده مي کنيم. اين گفت و گوها عيناً مربوط 
به پيش همايش بوده و در کميســيون تربيت ديني 

مباني، شاخص ها و آسيب ها طرح شده است:
در  مي توانيــم  هنگامــي  مــا  ذوعلــم:  »آقــاي 
آموزش وپرورش مسائل را طراحي کنيم که اصول 
موضوعي نظام را در تعريف دين پذيرفته باشيم و بر 

مبناي آن طرح مسئله کنيم«
آقاي دکتــر مرادي: »اگــر ما اصــول حکومت را 
بپذيريم ديگر نمي توانيم بحث عقاني و تئوريکي 
خود را ارائه دهيــم. درحالي که اگر مي خواهيم در 
همايش، بحث ها به نتيجه برسد نبايد برايش سقفي 

تعيين کنيم«.
پي نوشت

1- فلســفه قــاره اي به مجموع نگرش هاي فلســفي گفته 
مي شــود که با طرح بعضــي مباحث دربــاره فرهنگ و 
موضوعــات انســاني ديگر از فلســفه هاي تحليلي متمايز 

مي گردد. )فلسفه هاي مربوط به آلمان و فرانسه(■

در شــماره هاي 89 و 90 مجلــه چشــم انداز ايران، 
گفت و گوي طوالنــي آقاي دکتر اســداهلل مرادي 
کارشناســان  از  چهارتــن  و  مجلــه  ســردبير  بــا 
آموزش و پرورش چاپ شده بود. در آن گفت و گو 
آقاي مرادي مســائل و موضوعات متعدد و متنوعي 
را در خصــوص آموزش و پرورش مطرح کرده بود 
که در نوع خود ارزشــمند و ســلباً يا ايجاباً بســيار 
تأمل برانگيــز اســت و بدين وســيله بايــد از مجله 
چشــم انداز که باب اين بحث را گشــوده و به ويژه 
از آقــاي مــرادي که بــا صرافت طبع بــه بحث در 
آموزش و پرورش پرداخته اند تشــکر کــرد. آنچه 
نگارنــده را به نوشــتن اين مطلب واداشــت عاوه 
بر تأکيد آقــاي مرادي به اينجانــب، يکي اصل يا 
ماهيت بحث، يعني موضوع آموزش وپرورش است 
که متأســفانه در فضاي مطبوعات و رســانه به طور 
اساسي مورد نقد و بررسي آگاهانه قرار نمي گيرد و 
اغلب تحت  تأثير مسائل ديگر واقع شده و مي شود، 
ديگــر اينکه چون گفت و گوي مزبور بيش از آنکه 
»گفت و گو« باشــد صــورت يک »گفت و شــنيد« 
به خــود گرفته و باوجود چهار کارشــناس محترم 
آموزش وپرورش و ســردبير گرامــي مجله، بحثي 
اساســي بين طرفين صورت نگرفتــه اينجانب را به 
نوشــتن اين مطلب واداشت. اين را نيز بايد بيفزاييم 
که چــون گفت و گوي مذکــور نســبتاً طوالني و 
حــاوي تعدد و تکثر موضوعات و مباحث اســت، 
بنــده تنها به چنــد موضوع اساســي از موضوعات 
مطرح شــده در قســمت اول  گفت وگو پرداختم. 

اميدوارم ديگر خواننــدگان و صاحب نظران نيز در 
اين بحث مشارکت کنند. بحث را از عنوان مطلب 

شروع مي کنم.
نگاه به آموزش وپــرورش:  ايدئولوژيک يا 

ديني
عنــوان بحــث »عــوارض نــگاه ايدئولوژيــک به 
آموزش وپــرورش« اســت. بايد دانســت که کلمه 
ايدئولوژي و ايدئولوژيک که ســابقه  نســبتاً ديرين 
در ادبيات انقابي و ازجمله انقاب اســامي دارد. 
چندين ســال اســت دچار دگرديســي شــده و به 
کليدواژه اي بــراي تبيين ســهل الوصول پاره اي از 
مشکات و کاستي ها در کشور ما تبديل شده است. 
دراين باره بايد توضيح دهيــم: صرف نظر از معناي 
اصلي کلمــه ايدئولوژي در زبان هاي خارجي، بايد 
دانســت که اين کلمه در دهه هــاي 40 و 50 عمدتاً 
کلمــه اي مثبت تلقي مي شــد و به معنــاي عقيده، 
ديــن، باور و منظومه فکري بــود و همراه با مکتب 
به کار مي رفت و بيشــتر از آنکه چون امروز »چاه« 
تلقي شود »راه« تلقي مي شــد. در ترويج اين کلمه 
در ادبيات انقاب اســامي از تأثيــر مرحوم دکتر 
شــريعتي نبايد غافل بود. حتــي در ابتداي انقاب 
کــه نهادهاي عقيدتي در ســازمان ها و تشــکيات 
مملکتي شکل گرفتند براي نمونه »سازمان سياسي 
– ايدئولوژيک ارتش« تأسيس شد تا اينکه پس از 
چندي، چون ايدئولوژي کلمه اي خارجي بود – و 
نه اينکه بار منفي داشت - يکي از روحانيون مسئول 
در نامه اي با استفسار از امام خميني درخواست کرد 
کلمه ايدئولوژيک به »عقيدتي« تبديل شــود که تا 

در بر همان پاشنه مي چرخد

محمدجعفر اربابي

پيرامون مقاله »عوارض نگاه ايدئولوژيک به آموزش و پرورش«
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امروز باقي اســت. حال بپردازيم به اين پرسش که 
»آيا نگاه فعلي به آموزش وپرورش ايران - از سوي 
حکومت- ايدئولوژيک است؟« واقعيت اين است 
که اگر کلمه ايدئولوژي را در معناي درســت خود 
بــه کار بريم که به مجموعه اي از باورها و ايده هاي 
بشــري گفته مي شــود که در امــر حکومت مرجع 
توجيه رفتارها و اعمال حکومت مي شــود و عموماً 
به ســلب هويت و شخصيت حقيقي افراد و آزادي 
آن ها مي انجامد و مصداق هاي آن را در قرن بيستم 
در نظام هاي نازيسم، فاشيسم و کمونيسم ديده ايم. 
به نظــر من، بايد گفت پاســخ پرســش فوق منفي 
است و حتي اگر کســي بتواند در اداره اين نهاد يا 
دستگاه عظيم فصل مشــترک ها يا مشابهت هايي با 
ايدئولوژيک  آموزش و پرورش در حکومت هــاي 
همچون چين کمونيســت و شوروي )سابق( و کوبا 
و ... نشــان دهد باز هم نمي تــوان براي تبيين آن از 
تعبيــر ايدئولوژيک اســتفاده کرد مگــر اينکه قبًا 
تعريف موردنظر خــود را از اين کلمه بيان کنيم و 

ضمناً نسبت آن را با »دين« روشن سازيم.
مي پرســيد اگر نگاه حکومت به آموزش وپرورش 
ايدئولوژيک نيســت پس چيســت؟ به زعم بنده در 
ســال هاي پس از انقاب نگاه به آموزش وپرورش 
به طورکلي »ديني« و برخاســته از انديشــه اسامي 
بوده اســت؛ بــا اين توضيح که به اقتضاي شــرايط 
سياســي- اجتماعي، در مقاطع مختلف، هرازگاهي 
نوعــي از »ديــدگاه ديني« غلبه کرده اســت. براي 
نمونه در حالي کــه در دهه اول انقاب – عمدتاً در 
دهه شــصت- اصوالً آوردن بحثي »ملي« و »مليت« 
در برنامه هاي درســي تخطئه مي شد و همه مفاهيم 
در قالــب کلمه هايي چون اســام، امت اســامي، 
جهان اسام، مســتضعفان، پابرهنه ها، استکبار و ... 
تبييــن مي يافت از دهه دوم به بعد تا امروز واژه هاي 
ملي و »ايران« و »ايراني« چنان ســخاوتمندانه به کار 
مي رود که انديشه اســامي و عقيده اسامي را نيز 
تحت تأثير خود قرار داده اســت، به همين سياق و 
درعين حال، اکنون چندين سال است – ظاهراً تحت 
تأثير همکاري هاي حوزه علميه و آموزش وپرورش 
– تاش مي شود به هر مفهومي حتي مفاهيم کامًا 
تجربي و به اصطاح پوزيتيويســتي – که ناگزير از 
پذيرش آنها هســتيم- جلوه اي ديني داده شود که 
در مــواردي هم ايــن کار با بدســليقگي صورت 
مي گيرد و نيازمند بحث ديگري اســت. متأســفانه 
اين نگاه ديني که مي توانست و هنوز هم مي تواند، 
نگاهي متعالي و شکوفاساز به نسل جديد باشد، در 
آموزش وپرورش هيچ گاه چارچوب هاي راســتين 
خود را نيافته و به صورت مجموعه اي از توصيه ها و 
کليات و شعارها باقي مانده است. از همين روست 
چنان که گفته شــد تابع اقتضائات و اشخاص شده 
و در هر برهه زماني به شــکلي ديگر جلوه مي کند. 
حاصــل کام اينکه اگر مــا به حاکم بــودن »نگاه 
ديني« بــر آموزش وپرورش به جــاي »ايدئولوژي« 
اذعان کنيــم و البته »نگاه ديني« را نيز امري مقدس 
تلقي نکنيم و آن را مورد نقد و انتقاد علمي و عقلي 
قرار دهيم تا صورت صحيح آن آشکار شود در نقد 

آموزش وپرورش موفق تر خواهيم بود.

تأکيد بر ضعف ها و کمرنگ شدن پيشرفت ها
آقاي مرادي در ابتداي بحث خود انبوهي از مسائل 
مبتابه آموزش و پرورش را برشمرده اند به طوري که 
از ديــد يک ناظر بيروني چنين احســاس مي شــود 
کــه آموزش وپرورش به حالــت نيمه فلج در آمده 
است. بهتر مي بود اين مسائل به تفکيک و برحسب 
اهميت هر يک بيان مي شــد، چراکه پاره اي از اين 
مســائل اطاق ندارد، پاره اي نظري اســت، پاره اي 
عملي است يا ريشه در ديوان ساالري دارد، پاره اي 
اصــوالً ديگر مســئله نيســت )براي نمونــه کمبود 
فضاي آموزشــي، توزيع کتاب هاي درسي، کثرت 
جمعيت دانش آمــوزي و...(؛ و يــا در مورد »نمره 
محوري« کــه اصوالً موضوع دولتي اســت اکنون 
چندين سال اســت با اجراي ارزشــيابي توصيفي، 
آموزش وپرورش کوشــيده اســت اين مشــکل را 
حل يا تعديــل کند که البته معضــات خود را در 
پي داشته است. خوشــبختانه آقاي مرادي در ادامه 
ســخنان خود به ايــن نکته متفطن شــده و گفته اند 
که »بعضي از مســائل آموزش وپرورش ريشــه در 
خود تعليــم و تربيت دارد« و اينکه »منطقاً نمي توان 
مشــکات آموزش وپــرورش را به صفر رســاند.« 
و امــا راجع بــه »کمبود امکانات« هــم که آن را از 
مسائل و آســيب ها برشــمرده اند بايد گفت امروز 
نســبت به دو دهه پيش مدارس از امکانات بســيار 
بهتري برخوردار شــده اند. براي نمونه شما مي دانيد 
کــه در اين دو دهه به ويــژه از زمان تصدي مرحوم 
جعفر عاقه مندان بر سازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزشــي در دوره اصاحــات، قدم هــاي بســيار 
مؤثري در گســترش فضاي مجــازي در مدارس و 
در زمان  آقاي حاجي بابايي نيز در هوشــمند کردن 
مدارس برداشته شــد. امروز همه مدارس و ادارات 
آموزش و پرورش کشــور بيشــتر امور خــود را در 
فضاي مجــازي انجام مي دهند يا رتق وفتق مي کنند 
و در اين زمينه سرمايه گذاري هاي کان شده است. 
البته اين امر نافي آن نيست که ببينيم يا بگوييم چرا 
هنــوز اوضاع بر وفق مراد نيســت و عامل يا عوامل 

اساسي در اين مشکل را کجا بايد يافت.

سنت  و مدرنيته
يکــي ديگر از نکات مطرح شــده در گفت و گوي 
مــورد بحث، بحث ســنت و مدرنيته اســت. طرح 
اين بحث به نظر من اگرچه به کلي بي وجه نيســت، 
ولــي به چند جهت جــاي تأمــل دارد. يکي اينکه 
چالش اساســي ميان ســنت و مدرنيتــه )تجدد( در 

آموزش و پرورش، در عصر مشــروطه روي داد که 
مدارس نوين به ســبک مدارس اروپايي – به جاي 
مکتب خانه ها – در ايران شکل گرفتند به طوري که 
– البتــه پــاره اي از - علما مدرســه رفتــن را حرام 
دانستند و آموزش علوم طبيعي مثل فيزيک و شيمي 
و جغرافي ... را مســاوي با کفــر و بي ديني قلمداد 
کردند. از طنز نسيم شــمال نمونه بياوريم: »مدرسه 
چه، علوم چه، مکتــب دخترانه چه/ اين کر ه زمين 
به شکل هندوانه چه/ ميان روزنامه اين گفت و گوي 
زنانــه چه؟« به هرحــال از دوره رضاخان به بعد اين 
چالش ها اندک انــدک رنگ باخت تا آنجا که در 
دهه هاي سي و چهل بســياري از متدينين که مايل 
نبودنــد حقوق دولــت را بگيرنــد، از مراجع وقت 
اجازه مي يافتند به آموزش و پرورش وارد شــوند تا 
به اصطاح حقوقشان »شرعي« باشد. ازقضا همين امر 
موجب صبغه ديني گرفتــن آموزش و پرورش هاي 
متجددانــه و مشــروعيت يافتن آنهــا شــد. درواقع 
تــا پايان رژيم گذشــته تجدد يا مدرنيتــه چنان در 
آموزش و پــرورش فراگيــر و نهادينه شــده بود که 
اصوالً تباين و تضادي ميان اين دو احساس نمي شد. 
انقــاب اســامي از اين فراتر رفت و با گســترش 
مدارس، ســبب شــد حتي دختران که تــا آن روز 
از ســوي والدين اجازه نداشــتند به مدرسه بروند، 
وارد مدارس شــوند تا امــروز که مي بينيم جمعيت 
دانشــجويان دختر بر جمعيت دانشجويان پسر غلبه 
يافته اســت. از ســوي ديگر، آيــا اين همه تمايل به 
»دکتر حجت االســام« و »آيت اهلل دکتر« شدن در 
جامعه ما حاکي از اين نيســت که به اصطاح سنبه 
تجدد قوي تر از ســنبه سنت است و حتي مي کوشد 
عناويــن و واژه هــاي خــود را به ســنت گرايان نيز 
تحميل کند؟ بلي. ما مســلمانان – به ويژه مسلمانان 
خاورميانــه- در يکــي دو قرن اخير بــا مدرنيته در 
چالش بــوده و هنوز هــم کم وبيش هســتيم، ولي 
ايــن امر منحصر به آموزش و پرورش نيســت، بلکه 
به حيطه هاي زندگي شــهري، معماري، پوشــاک، 

خوراک و... نيز تسري دارد.
»نگاه هاي آمرانه« در آموزش وپرورش

يکي ديگر از موضوعاتي که آقاي مرادي متعرض 
آن شــده اند اعتقاد ايشان مبني بر وجود نگاه آمرانه 
در آموزش است که سبب شــده است »زنجيره اي 
از آســيب ها را مانند تمرکزگرايي، ديوان ساالري، 
سياست زدگي و عمل زدگي به دنبال بياورد و همين 
نگاه سبب شده آموزش و پرورش در عمل زمين گير 
و ناکارآمد شود« و اضافه مي کنند: »حکومت به اين 
دليل نگاه ايدئولوژيک و آرمان گرايانه به مدرســه 
و دانشگاه دارد که مي خواهد ميليون ها دانش آموز 
و دانشــجو يک قرائت رسمي از دين را در مدرسه 
و دانشــگاه بپذيرند.« در اين خصــوص چند نکته 

قابل تأمل است.
يکي اينکه بهتر اســت روشن شــود منظور از نگاه 
آمرانــه دقيقاً چيســت؟ آيــا نگاهي از نــوع نگاه 
نهادهــاي نظامــي و انتظامي اســت؟ آيــا نگاهي 
مستبدانه و متکبرانه است؟ آيا نگاهي از نوع عالمان 
و فقيهان نسبت به مريدان و پيروان و مقلدان است؟ 
آيا نگاهي حاکي از اقتدار و تحکم معقول است؟... 

 متأسفانه اين نگاه ديني که 
مي توانست و هنوز هم مي تواند، 

نگاهي متعالي و شکوفاساز به نسل 
جديد باشد، در آموزش وپرورش 

هيچ گاه چارچوب هاي راستين خود 
را نيافته و به صورت مجموعه اي از 
توصيه ها و کليات و شعارها باقي 

مانده است
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ضمناً اگر چنين نگاهي و جود دارد آيا نتيجه مثبتي 
به بار آورده و توانسته است در خدمت نظام باشد؟ 
ظاهراً اين موضوع بايد به نحو ديگري تبيين شــود. 
بــه نظر اينجانب، اگر هم در آموزش وپرورش نگاه 
آمرانه مشــاهده مي شــود يا وجود دارد، اوالً نگاه 
آمرانه آگاهانه و برنامه ريزي شــده اي نيســت بلکه 
»نگاه هاي آمرانه« اســت که خــود مولود مجموعه 
شــرايط و امکانات و مقتضيات اين نظام يا سيستم 
اســت. در واقع کانون هاي متعدد تصميم گيري در 
سيســتم، که خارج از نظارت عمومــي جامعه قرار 
دارند و فضاي مناســب براي نقــد آنها؛ حتي براي 
نخبگان، وجود ندارد، ايــن تلقي عمومي را ايجاد 
مي کند که کل تصميم گيري ها در اين سيســتم از 
يک جا سرچشــمه مي گيرد و لذا »آمرانه« اســت. 
البتــه جــا دارد اين تلقي اصاح شــود زيــرا مادام 
کــه چنين تلقــي ناخوشــايندي در اذهــان وجود 
دارد امــکان اصــاح امور وجود نخواهد داشــت. 
تحليــل و تبيين امــر آموزش وپــرورش واقعاً کار 
دشــواري اســت. يــک نــگاه اجمالي بــه وزيران 
مختلف المشــي، مختلف الجنــاح، مختلف المرام و 
... کــه طــي دو دهه اخير در دولت هــاي حاکم بر 
صندلــي وزارت تکيــه زده اند و تعمــق در تفاوت 
نــگاه آن ها به امر تعليم و تربيت نشــان مي دهد که 
در رده هــاي بــاالي حاکميت هنوز تلقــي دقيق و 
روشــني از کارکرد آموزش وپرورش وجود ندارد 
و درمجموع، وزير شايســته آن کســي است که در 
درجه اول بتواند اين دستگاه عظيم را ازنظر اداري، 
مالــي و کالبدي بــه حرکــت درآورد. صرف نظر 
از اينکــه تا چــه حد بــه غايات و اهــداف متعالي 
آموزش وپرورش مي انديشــد. نقش خود معلمان و 
بدنه آموزش وپرورش در اين مســئله تقريباً همواره 
اندک بوده است و به همين دليل »تلقي« آمرانه بودن 
آموزش وپــرورش، که آقاي مــرادي مدنظر دارد، 

چندان بي وجه نمي نمايد.
همين جا اجازه مي خواهــم به چند نکته که درواقع 
معضات اساســي آموزش و پرورش  هســتند اشاره 
کنم. استنباط بنده اين اســت که طي سه دهه اخير 
آموزش و پرورش دچار دگرديســي شــده اســت. 
به اين معنا که از دامنه عمل معلمان کاســته  شــده، 
قــدرت چانه زني آنها بــه محاق رفته )چــه در امر 
آموزش و برنامه ريزي درسي و چه در امر حقوق و 
معيشت و غيره(، در عمل چنان تقديس شده اند که 
گويي تصور مي کنند بايد پيوســته حفظ آبرو کنند 
و در چارچوب هايــي واقعي يــا تصوري، حرکت 
کننــد کــه درواقع اين خــود نوعي انفعال اســت. 
همين گرايش نخبگان به ورود به آموزش وپرورش 
نســبت به دهه اول انقاب امروز بســيار کمتر شده 
است؛ گو اينکه البته آموزش و پرورش هم به لحاظ 
کّمي )نه کيفي( ديگر ظرفيت پذيرش ندارد. تغيير 
اساســي در برنامه هاي پرورشي نسبت به گذشته به 
وجود نيامده، چشمه هاي خاقيت، مگر در مواردي 
چون درس هايي که راه دانشــگاه را باز مي کنند يا 
بــه المپيادها مي پيوندند فــوران نمي کند و باالخره 
اينکــه چهره هــاي تراز اول دانشــگاهي و اســاتيد 
برجســته تعليم و تربيت نيز گويــا عاقه خود را به 

ورود به مباحث آموزش وپرورش از دست داده اند. 
در عــوض هزينه هاي آموزش سال به ســال بيشــتر 
مي شــود و بار خانواده هاي فقير و متوسط را بيشتر 
مي کند. مدارس غيرانتفاعي )غيردولتي( هم جزاير 
پراکنده و نســبتاً بي شــماري شــده اند که عموماً به 
ســبب رفاه نسبي که از رهگذر دريافت شهريه هاي 
باال بــه آن رســيده اند، معلمان موفق تــر را به خود 
جــذب مي کنند. بــازار آزاد کاس هاي کنکور و 
کتاب هاي آموزشــي هم کماکان داغ است. اين ها 
همه البته همگي يکسره منفي و موجب ناکارآمدي 
آموزش وپرورش نيستند، اما تقريباً خارج از اختيار 

حوزه رسمي آموزش وپرورش عمل مي کنند.

تربيت ديني
در گفت و گــوي مذکــور، آقاي مــرادي به بحث 
از کــّم و کيــف تربيت ديني نيــز ورود کرده اند و 
نکته هــا و انتقادهايــي را متوجه اين امــر کرده اند 
که به طورکلي درســت است. در اينجا نکته مهمي 
وجود دارد که بايد مطرح شود. در حدود 15 سال 
پيــش، در دولــت اصاحات و زمانــي که مرحوم 
جعفــر عاقه مندان، رياســت ســازمان پژوهش و 
برنامه ريزي را بر عهده داشت و ظاهراً با حمايت آن 
شادروان، آقاي دکتر مرادي سلسله گفت و گوهاي 
مفصلي را با عنوان »آسيب شناســي تربيت ديني« با 
عده اي از چهره هاي تراز اول حوزوي و دانشگاهي 
از قبيل دکتراحمــد احمدي، دکترداوري اردکاني، 
دکتــر علي  شــريعتمداري، دکتــر غامعلي حداد 
عــادل، دکتــر غامحســين ابراهيم دينانــي، دکتر 
احســان نراقي، دکتر محمــد لگن هاوزن، اســتاد 
بهاءالديــن خرمشــاهي، اســتاد مصطفــي ملکيان، 
دکتر مصطفــي محقق داماد، اســتاد محمد مجتهد 
شبســتري، دکتــر خســرو باقري، دکتــر غامرضا 
اعواني، حجت االسام والمسلمين عليرضا اعرافي، 
زنده ياد مهنــدس جعفرعاقه مندان انجــام دادند و 
به صورت باز و بي پــروا انتقادهايي را متوجه تعليم 
و تربيــت ديني کردند. بخشــي از اين مجموعه در 
انتشارات مدرســه با همين عنوان به صورت کتاب 
چاپ شــد. اکنــون با نگاهــي به گذشــته و طرح 
مجدد اين مباحث، به نظر مي رسد آن گفت وگوها 
چنــدان تأثيري به جــاي ننهاد و هنــوز در برهمان 
پاشــنه مي چرخد که به نظر من اين آســيب، يعني 
آن همــه هزينه کردن و گفت و گو کــردن و ... ولي 
بدون بازتاب بودن، خود آســيبي بزرگ تر اســت 
که مانع هرگونه اصاح و تجديدنظري در مســائل 
و مباحث مي شود. پس اول بايد براي اين »واقعيت 
ملموس« يعني »بي تفاوت نگريستن سيستم به نقد و 
انتقاد« فکري کرد و سپس قدم در راه اصاح امور 

گذاشت و اما در مورد تربيت ديني، از اين فرصت 
اســتفاده و عرض مي کنم که عموماً اين طور تصور 
شده است که دادن مقداري کم يا زياد اطاعات و 
آموزه هاي ديني به دانش آموزان، يعني همان کاري 
که اکنون دارد انجام مي شــود، همان تربيت ديني 
اســت. در حالي که اين همه »آموزش ديني« اســت 
که بعضاً و برحســب اينکه ياددهنــده و يادگيرنده 
)معلم – دانش آموز( چه کسي باشد مي تواند منجر 
به تربيت ديني هم بشــود يا نشود. در حالي که آنچه 
جامعه علي العموم، از متدين گرفته تا غيرمتدين، به 
آن نيــاز دارد »تربيت اخاقي« اســت، خواه مبتني 
بر دين باشــد يا نباشــد و اين چيزي است که جاي 
خالي آن در برنامه هاي درســي احســاس مي شود. 
چه بســيار مي تــوان يافت يــا ديد، افــرادي را که 
تربيت ديني ندارند ولي وجــدان و تربيت اخاقي 
دارند و لذا ســازگاري و همزيستي آن ها با کساني 
کــه حقيقتــاً تربيت ديني دارند بيشــتر اســت! اين 
»صورت مســئله« است و شــما آن را با هر کس در 
ميان بگذاريد تصديق مي کند يعني براي »وجدان و 
تربيت اخاقي« اولويت قائل مي شود، ولي در اقدام 
به کاربردي و عملي کردن آن، ظاهراً »تنّسک« هاي 
نهادينه شده در ما خو ش تر آن دارد که وضع موجود 
را بهتر از وضع مطلوب )پيشــنهادي( بپذيريم و لذا 
رشــد و تحولي در آموزش )تربيت( ديني مشاهده 

نمي کنيم.
 بــه نظر من آمــوزش دينــي- از نوعي کــه ما در 
مدارس يــاد مي دهيم بــا درس هايي مثل فلســفه، 
علوم  اجتماعي، تاريخ، ادبيات و امثال آن سنخيت 
دارد و ازقضا آن درس ها هم به لحاظ پرورشــي و 
ايجاد تغيير در بينش و رفتــار دانش آموزان چندان 
مؤثر و موفق نيســتند. طرفه اينکه در اين چند سال 
که موضوع علوم انساني در کشور مورد توجه قرار 
گرفتــه و تازه آن هــم در پي هشــدارهاي رهبري 
انقاب بوده، ده ها ســمينار و همايش و گفت و گو 
و مقالــه و... دراين بــاره در ســازمان ها و نهادهاي 
مختلف برگزار يا منتشر شد و البته اتفاق مهمي هم 
نيفتاد، ولي در دستگاه آموزش حتي آن سمينارها و 
همايش ها هم اتفاق نيفتاد و چندان مطالب مکتوبي 
هم منتشر نشد. کســي بلند نشد بگويد اين شيوه ها 
و محتواها که در درس هاي علوم انســاني مدارس 
سال هاســت ادامه دارد چيســت و چگونه اســت؟ 
حســن آن چيســت و قبح آن کدام اســت؟ و اين 
»گل هاي نوشــکفته جهان اسام« به تعبير حضرت 
امام خميني در آينده اي نزديک از اين درس ها چه 
طرفي خواهند بست. گيريم که در درس هاي علوم 
پايه و فني و پزشــکي به عالي ترين مدارج در سطح 

جهان دست يابند.
ســخن کوتاه، گفت و گــوي آقاي دکتــر مرادي 
ازاين جهــت که حاوي طرح ده ها مطلب و مســئله 
و مشــکل در خصــوص آموزش و پرورش اســت 
گفت و گويــي خواندني اســت و به ويــژه اي کاش 
موردتوجه اوليــاي امــر در آموزش و پرورش قرار 
گيرد و باالخص دســت اندرکاران »تحول بنيادين« 
چه بســا از اين رهگذر باب تازه اي براي حل مسائل 

و مشکات پيدا شود.■

چه بسيار مي توان يافت يا ديد، 
افرادي را که تربيت ديني ندارند 

ولي وجدان و تربيت اخالقي دارند 
و لذا سازگاري و همزيستي آن ها 
با کساني که حقيقتًا تربيت ديني 

دارند بيشتر است
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يا ميدان، حالتي رقابتي دارد و عامان اجتماعي در 
آن تدابيري گوناگون بــراي اداره يا بهبود جايگاه 
خــود به کار مي گيرند. چيزي که در ميدان بر ســر 
آن بازي مي شــود، افزودن ســرمايه است. بورديو 
چهار نوع سرمايه را مطرح مي کند: اقتصادي )پول 
و دارايي(، فرهنگي )مانند معلومات علمي، سليقه، 
زيبايــي و ترجيحات فرهنگي، زبان و...(، اجتماعي 
)مانند خويشــاوندان، خانواده، ميــراث فرهنگي و 
مذهبي( و نمادين )چيزهايي که نماينده همه اشکال 
ســرمايه به صورت قابل تبــادل در ميدان هاي ديگر 
هستند.( بازيکناني که با داشتن سرمايه بازي را آغاز 
مي کنند، از پشتيباني بيرون برخوردارند؛ زيرا ميدان 
بر اين سرمايه ها متکي اســت و نيز بخش عمده اي 
از همين ســرمايه را توليد مي نمايند. چنين بازيکنان 
خوشــبختي مي توانند از مزيت ســرمايه خود براي 
اندوختن بيشتر بهره برند و نسبت به ديگران پيشرفت 

بيشتري داشته باشند. )گرنفل، 1389: 129(
به عقيده بورديو، افزايش سهم هر يک از سرمايه ها، 
مي تواند به افزايش در ديگر ســرمايه ها منجر شود. 
براي نمونه، کســي که از ســرمايه اقتصادي )پول و 
دارايي( بيشــتري برخوردار اســت، امکان بيشتري 
براي افزايش سرمايه فرهنگي خود مانند تحصيات 
عالي دارد تا کســي که از سرمايه اقتصادي کمتري 
برخوردار است. در مقابل، افزايش سرمايه فرهنگي 
نيز مي تواند باعث شــود فرد شــغل بهتــر با درآمد 
بيشتري پيدا کند و به اين ترتيب سرمايه اقتصادي او 
نيز افزايش پيدا مي کند. داشــتن پول و تحصيات 
عالي )سرمايه اقتصادي و فرهنگي( موقعيت و پايگاه 
فرد را در جامعه باال مي برد و مي تواند باعث افزايش 
ارتباطات اجتماعي او، افزايش اعتماد ديگران نسبت 
به او و به دست آوردن اعتبار بيشتري در ميدان هاي 
مختلف جامعه شود؛ يعني افزايش سرمايه اجتماعي.

اگر کمي در جامعه خود تأمل کنيم خواهيم ديد که 
تعداد اندکي از افراد هستند که از همه سرمايه ها به 
ميزان زيادي برخوردار باشند. چراکه امکان افزايش 
ســرمايه ها به صورت عادالنه ميان همه افراد توزيع 
نشده است. درست در نقطه مقابل آنها، قشر وسيعي 
از جامعه هستند که از هيچ يک از سرمايه هاي فوق 
برخوردار نيستند. وقتي محروميت از هر سه سرمايه 
شــدت پيدا مي کنــد، وضعيتي رقــم مي خورد که 
مي توان نام آن را »فقر« گذاشت؛ بنابراين، فقر يک 
پديده تک بعدي و صرفاً اقتصادي نيست. نمي توان 

آنها بايــد اين گونه زندگي کنند؟ چگونه حق يک 
زندگــي آبرومندانه در کنار خانوادهـ  حتي باوجود 
فقر ـ از آنها گرفته شده است؟ جالب اينجاست که 
وقتــي با آنها وارد گفت وگو شــوي همه جور آدم 
ميانشــان مي بيني. از دانشگاه رفته و تحصيل کرده تا 
بي ســواد، مهاجر و بومي، مجــرد و متأهل، مذهبي 
و غيرمذهبــي و حتي فرزند شــهيد... ايــن تنوع و 
گوناگوني نشــان مي دهد که براي پيدا کردن عامل 
مشترکي که باعث مي شود اين گونه بخشي از جامعه 
از بدنه اصلي آن کنده شــده و به حاشيه رانده شود 
بــه دنبال ديگر ابعاد مســئله اجتماعي وســيع »فقر« 

بگرديم.

فقر؛ يک بحث نظري
شــايد بيشــتر مردم تصور کنند، فقر مســاوي »پول 
نداشــتن« يا همان »پولدار نبودن« اســت. اين تصور 
اگرچه درســت اســت، ولي دقيق نيست. نمي توان 
پولدار نبودن يا همان محروميت از سرمايه اقتصادي 
را دقيقــاً مســاوي فقر دانســت، گرچــه مهم ترين 
وجه آن همين اســت؛ اما بايــد گفت فقر پديده اي 
تک بعدي نيست که فقط با جنبه اقتصادي آن قابل 
شناخته شــدن باشــد. بلکه بايد جنبه هاي ديگر آن، 
خصوصاً ابعاد فرهنگي و اجتماعي اش را هم مدنظر 

قرار داد.
پي ير بورديو1 جامعه شناس معاصر فرانسوي، به خوبي 
توانسته است با صورت بندي مفاهيمي چون سرمايه، 
ميدان و عادت واره، فضايي از جامعه طبقاتي امروز 
ما را ترســيم کند. او در اين ترســيم، به جاي اينکه 
ماننــد نگرش ســنتي جامعه را به هرم تشــبيه کند، 
اصطــاح »فضــاي اجتماعي« يا »ميــدان«  را به کار 
مي برد و هر طبقه اجتماعــي را نه به صورت منفرد، 
بلکه در ارتباط با ســاير طبقات مورد بررســي قرار 
مي دهــد. به گفته بورديو، بازي در فضاي اجتماعي 

تهران، شهري با دو چهره
نيمه هاي شــب اگر ســفري به کوره هــاي متروک 
آجرپزي جنــوب تهران يــا کوچه پس کوچه هاي 
دروازه غار، خاک سفيد و... داشته باشيم، در مکاني 
دور از چشــم هر بيننده اي، چهره اي ديگر از شــهر 
تهران خــود را به ما مي نماياند يا بهتر بگوييم، خود 
را به صورت ما مي کوباند. چهــره اي که با آنچه ما 
هرروز در آن نفس مي کشــيم کامًا متفاوت است. 
روزها شهر بيدار است، آدم هاي مختلف، از قشرها 
و طبقات اجتماعي مختلف، خواهي نخواهي به هم 
آميخته انــد و اگرچه در واقعيــت کامًا از هم جدا 
هســتند، به صورت ابزاري با هم زندگي مي کنند و 
شايد همين باعث شود تشخيص دادنشان از يکديگر 
دشوار باشــد. شــب ها ولي چهره ديگر شهر بيدار 
مي شود. چهره اي که با ديدنش انسان آرزو مي کند 
کاش هرگز وجود نداشــت. کاش هرگز از خواب 
خــود نزده بود تا چنين صحنه هايي را که در خواب 
هم نمي شود ديد از نزديک ببيند؛ اما »نديدن« دليل 
بر »وجود نداشتن« نيست. شــايد دليل اين همه تأثر 
اين باشــد که شب ها، همه اقشــار در جامعه تهران 
به صورت کامًا فيزيکي از يکديگر جدا مي شــوند 
و به عبارتي، همه آدم ها »خودشان« مي شوند. آنگاه 
ديدن انسان هايي از جنس خودت، از نوع خودت، 
خواهران و برادراني که حقشــان اســت زير سقف 
خانه خودشــان باشــند و بر بستر خودشــان آرميده 
باشــند، درحالي که در بدترين شرايط روي خاک 
مي خوابنــد و نه غذايــي براي خــوردن دارند و نه 
جامــه اي بــراي گرم کردن تن و نه وســيله اي براي 
حفاظت از خــود، آزارت مي دهد. بــوي تند دود 
و افيــون حتي هواي تازه را هــم از آنها مي گيرد و 
شــرايطي را رقم مي زند که بيش از هر چيز مي توان 

آن را »غيرانساني« ناميد.
يکي از نخســتين ســؤاالتي که پس از ديدن چنين 
صحنه اي در ذهن هر انســان بيداري مطرح مي شود 
اين است که به راستي ابعاد فقر تا کجا مي تواند ادامه 
پيــدا کند؟ مگر غير از اين اســت که فقرا هم مانند 
ديگران انســان هســتند، پس چرا چنين حجمي از 

فقر و سرمايه اجتماعي

فهيمه بهرامي

پي ير بورديو

فقر چگونه موجب محروميت و طرد اجتماعي مي شود؟
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حد نقش پررنگي نداشته باشد. خانواده ها در ايران 
اگرچه با مشکات بزرگ و کوچکي دست و پنجه 
نرم مي کننــد، اما همچنان يکي از مســتحکم ترين 
نهادهــاي اجتماعي محســوب مي شــوند که نقش 
مهمــي در جامعه پذيري افــراد و واردکردن فعاالنه 
آنها به جامعه بازي مي کنند. ضمن اينکه بايد به ياد 
داشــت، خانواده جزو معدود پشتوانه هايي است که 
فرد مي تواند در هر شرايطي به آن تکيه داشته باشد و 
چتر حمايتي بدون چشمداشت آن به سادگي از سر 
افراد برداشته نمي شود. ارتباطات دوستي نيز امروزه 
از اهميت زيادي برخوردار هستند. اگر کمي دقت 
کنيم به ياد خواهيم آورد که »دوستان« ما در مقاطع 
و برهه هــاي مختلف از زندگي مــان چه نقش هاي 
مؤثــري در زندگــي ما داشــته اند. روابط دوســتي 
مي توانند تأثير مهمي در موفقيت هاي زندگي افراد 
داشته باشــند، اما شــايد براي برخي عجيب به نظر 
برسد که فقر تا چه حد مي تواند در تضعيف روابط 
دوســتي اهميت داشــته باشد. دوســتي يک کنش 
متقابل اجتماعي در فرايند تبادل اجتماعي است. همه 
دوستان، از سرمايه هاي يکديگر )چه اقتصادي، چه 
فرهنگي و چه اجتماعي( اســتفاده مي کنند، هرچند 
که نقش ســرمايه اجتماعي در ميان ديگر سرمايه ها 
پررنگ تر اســت. بنابراين هر چه محروميت از اين 
سرمايه ها بيشتر باشد، روابط دوستانه هم محدودتر 

و سست تر مي شود.

کاهش روزافزون سرمايه اجتماعي منجر به وضعيتي 
مي شــود که آن را »طرد اجتماعي«2 مي نامند. طرد 
فرايندي اســت که به تدريج منجر به جدا شدن فرد 
از جامعــه و انزواي اجتماعي3 مي انجامد. اين انزوا، 
برخاف انزوايي که تارک دنياها و رياضت کشــان 
دارنــد، يــک فرايند ناخواســته و صرفــاً به داليل 
اجتماعي است و شــرايطي را براي فرد رقم مي زند 
کــه به هيچ وجه خواهــان آن نبــوده و هيچ منفعتي 
برايــش ندارد. بيشــتر فقرا در يــک وضعيت طرد 
همه جانبــه قــرار دارند که مهم تريــن عامل آن هم 
فقر است. طرد اجتماعي ازجمله پيامدهاي مهم فقر 
اســت که خود مي تواند در مرحله اي ديگر به علت 
آن بدل شود. واضح ترين و تعجب آورترين اشکال 
فرايند طــرد را مي تواند در خــارج از ذهنيت هايي 
که کمک به عادي شــدن طردشده در جامعه مدرن 
و پيشرفته مي کنند، مشــاهده کرد. در جامعه اي که 
الگوي غالب »انســان اقتصادي« اســت، شــرکت 
جستن در تبادالت مادي و سمبوليک عمومي الزم 
به نظر مي رسد. تمام کســاني که از حضور در اين 
معامات و بــازار امتناع مي ورزند يــا ناتوان از آن 
هســتند به عنوان طردشــدگان به حســاب مي آيند. 
»فقــر« يعني ناتوانــي از حضور در بــازار مصرف. 
بيــکاري يعني ناتوانــي از شــرکت کردن در بازار 
توليد. اين دو پديده، يعني فقر و بيکاري به اشــکال 
گوناگون هر دو، طردکننده از بازار هســتند. ليکن 
هــر دو، افراد را از مطلوب تريــن در جامعه مدرن، 
يعني ســرمايه ها و امتيازات اقتصادي دور مي کنند: 
اولين شــکل طرد عبارت اســت از گسستگي هاي 
پيونــدي که به صورتي قانونمنــد و جدي بازيگران 

گوناگونــي که از جامعه مي خورند همواره به ديده 
تحقير به آنها نگاه مي شــود و هيچ گونه اعتمادي به 
آنها براي برقرار کــردن رابطه، حتي رابطه اي کامًا 

کاري و ابزاري صورت نمي گيرد.
اما چگونه مي توان ســرمايه اجتماعي را سنجيد؟ از 
کجا مي شــود فهميد که افراد از چه ميزان ســرمايه 
اجتماعي برخوردار هســتند؟ شاخص هاي مختلفي 
براي سنجش ســرمايه اجتماعي وجود دارد که سه 
تا از مهم ترين اين شــاخص ها عبارت اند از: اعتماد، 
ارتباط با ديگران، مشــارکت و عضويت سازماني. 
در مــورد »اعتماد« بايــد گفت، پژوهش ها نشــان 
مي دهد هر چه جايگاه يا طبقه اجتماعي ـ اقتصادي 
فرد در جامعه پايين تر باشــد، اعتماد ديگران نسبت 
به او نيز کمتر مي شــود. شــايد يکي از علل آن اين 
باشــد که فقر به دنبال خود مجموعه اي از آسيب ها 
و مســائل اجتماعي ديگر را به دنبــال مي آورد و به 
هميــن دليل اين ذهنيت در ديگر افراد جامعه ايجاد 
مي شود که فقير بودن يعني بيکار بودن و بيکار بودن 
يعني تمايل به انجام هر نوع عمل نادرســت براي به 
دست آوردن پول. در مورد شاخص اعتماد بايد اين 
نکته را افزود که اعتماد يک فرايند متقابل و دوطرفه 
است. به موازات اينکه اعتماد ديگران به فرد کاسته 
مي شــود، اعتماد فرد هم به ديگران کم مي شــود و 
بالعکس. اين موضــوع در مورد کارتن خواب ها به 
دليل عامل اعتياد شدت بيشتري دارد. کاهش اعتماد 
متقابل، منجر به افزايش برخي آسيب هاي اجتماعي 
و جرائم نيز مي شــود. در مورد فقــرا اعتماد متقابل 
معموالً از ســطح خانوادگي ـ خويشــاوندي فراتر 
نمي رود. چراکه ارتباط هاي افــراد با محيط خارج 
از خود بسيار محدود است و خروج از محدوده اي 
که به صورت غيررســمي براي آنان تعريف شــده 
با ريسک از دســت دادن ســرمايه اقتصادي همراه 

خواهد بود.
شاخص ديگري که براي سنجش سرمايه اجتماعي 
بــه کار مــي رود، »ارتباط بــا ديگران« اســت. اين 
»ديگران« از خانواده که نخستين پيوندهاي اجتماعي 
فرد در آن برقرار مي شــود شــروع مي شود و شامل 
خويشاوندان، همسايگان، دوســتان، همکاران و... 
نيز مي شــود. طبعاً هر چه اعتماد متقابل کمتر باشد، 
ارتباط با ديگران نيز محدودتر مي شود. در اينجا بايد 
يادآوري کرد که منظور از ارتباط، رابطه اي اســت 
که منجر به افزايش سرمايه اجتماعي افراد و کمک 
به آنها در جهت ارتقاي پايگاه اجتماعي شان باشد. 
بدين ترتيب، روابط صرفاً کامي يا روابط ديگري 
که در آن اثر چنداني از حس حمايت، پشــتيباني و 
اعتماد ديده نمي شود مدنظر نيستند. »خانواده« يکي 
از مهم ترين هسته هاي ســرمايه اجتماعي در جامعه 
ماست که شايد در بسياري از ديگر جوامع تا بدين 

برخوردار نبــودن از خوراک، پوشــاک و ســرپناه 
مناسب را به تنهايي فقر دانست، درحالي که انسان ها، 
نيازهــاي ديگري هم عاوه بر نيازهاي مادي دارند. 
آنچه در اين مقاله مي خواهيم به آن بپردازيم، نياز به 
سرمايه اجتماعي به عنوان يکي از عواملي است که 
محروميت از آن مي تواند وضعيتي را که در ابتداي 

سخن توصيف کرديم رقم بزند.

محروميت از سرمايه اجتماعي، عامل طرد 
از جامعه

به داليل متعددي ســرمايه اجتماعــي در جامعه ما 
نقش مهمــي در زندگي افراد ايفا مي کند. از داليل 
فرهنگي و ســنتي ايراني در اهميت خانواده گرفته 
تا آنچه امروزه باعث پيشــرفت و ارتقاي اجتماعي 
آدم ها مي شــود و به عنوان يک آسيب اجتماعي به 
آن نگاه مي شــود؛ يعني اســتفاده از روابط دوستي، 
آشــنايي و فاميلي براي دورزدن قانــون و باال رفتن 
از پله هــاي ترقي؛ البتــه در اين مورد، افراد بيشــتر 
از ســرمايه اجتماعي خود سوءاســتفاده مي کنند تا 
اســتفاده صحيح، اما آنچه مهم اســت اين است که 
داشــتن روابط گسترده در هر ميدان مي تواند فرد را 
نه تنها در ميدان تثبيت کرده، بلکه روز به روز باعث 

بهبود موقعيت او شود.
ســرمايه اجتماعــي، پيونــدي بســيار تنگاتنگ با 
ســرمايه هاي اقتصــادي و فرهنگــي دارد. از نظــر 
بورديــو، ســرمايه اجتماعــي در واقع شــبکه اي از 
ارتباطات اجتماعي ـ ســازماني است که شخص با 
ديگر گروه هاي اجتماعي برقرار مي کند. هر چه اين 
روابط بيشتر باشد، حجم سرمايه  اجتماعي نيز بيشتر 
مي شود، اما از سوي ديگر، سرمايه هاي اقتصادي و 
فرهنگي نيز پيوند مهمي با ســرمايه اجتماعي دارند. 
افراد داراي سرمايه اقتصادي و فرهنگي باالتر، شانس 
بيشتري براي فراهم آوري بيشــتر سرمايه اجتماعي 
دارند. از طرفي خود ســرمايه اجتماعي نيز مي تواند 
به افزايش دو سرمايه ديگر کمک کند؛ اما فقرا در 
وهله اول به دليل اينکه شــديداً از سرمايه اقتصادي 
محرومند، نمي توانند سرمايه اجتماعي زيادي براي 
خود کســب کنند. چراکــه عمده وقــت و انرژي 
آنها بايد صرف پيدا کردن راهــي براي زنده ماندن 
شــود. آنها با مشکات مختلفي دســت وپنجه نرم 
مي کنند که بايد به فکر حل آنها باشــند و به همين 
دليــل کمتر افراد فقيــر را در گروه ها، ســازمان ها، 
حزب ها، انجمن ها و ديگر تجمعات و تشــکل هاي 
مدني مي بينيم. از ســوي ديگر، جامعه نيز تمايلي به 
برقرار کردن ارتباط با آنها و راه دادنشــان به عرصه 
فعاليت هاي اجتماعي ندارد و اين مي تواند ناشي از 
محروميت از همين سرمايه ها باشد. به عبارت ديگر، 
فقرا در يک وضعيت طردشدگي در سراسر زندگي 
خود به ســر مي برند و تنها رابطه اي که مي توانند با 
اطرافيان برقرار کنند، روابط خانوادگي اســت. در 
بســياري موارد حتي همين رابطه هم آسيب مي بيند 
يا کامًا قطع مي شــود. افراد کارتن خواب نه تنها از 
هرگونــه عضويت در جامعه محروم هســتند، بلکه 
حتي از خانواده هم طرد شــده و زندگي خود را در 
تنهايي و انزوا ادامه مي دهند. به علت برچســب هاي 

کاهش روزافزون سرمايه 
اجتماعي منجر به وضعيتي 

مي شود که آن را »طرد اجتماعي« 
مي نامند
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و جامعــه به او تحميــل کرده اند.«)دوبووار، 1388: 
)29

او مطــرح مي کند کــه »به او )دختربچــه( آموخته 
مي شود که براي خوشايند واقع شدن بايد از استقال 
خود چشــم بپوشد. با او چون عروسکي زنده رفتار 
مي شــود و آزادي را از او دريغ مي دارند ... اگر در 
اين مورد )در آزادبودن( تشــويقش کنند، مي تواند 
همــان وفور آکنده از زندگــي، همان کنجکاوي، 
همان روح ابتکار و همان تهور پسربچه ها را از خود 
نشــان دهد.«)همان: 30( پس اســتنباط مي شود که 
نحوه  اجتماعي شدن به شدت بر روح و جسم و ذهن 
زن در تمام طول زندگي اش، اثر خواهد گذاشــت. 
پس »يک انســان، زن زاده نمي شود، بلکه تبديل به 

زن مي شود«.
منشــأ اثر اين نگرش ها را مي توان به وضوح در نزد 
فاسفه اي چون ارســطو -که به طرز حيرت آوري 
سراسر جهان آکنده از نگرش هاي اوست- مشاهده 
کرد. ارســطو اعتقــاد دارد کــه در جهان، گروهي 
بــراي فرمانروايــي و گروهي بــراي فرمان برداري 
زاده شــده اند. او براي فهم اين موضوع جانداري را 
مثال مي زند که از روان و تن ســاخته شــده است؛ 
روان فرمان مي دهــد، پس فرمانروايان به مثابه  روان 
يــک جاندار هســتند و تــن فرمــان مي پذيرد که 
فرمان برداران همان تن يک جاندارند. ارســطو در 
کتاب سياســت مي گويد: »رابطــه  زن با مرد، رابطه  
زيردست با زبردست و فرمانروا با فرمان بردار است، 
پس ايــن اصل کلي بايد درباره  همــه  آدميزادگان 

صدق کند.«)ارسطو، 1390: 15(
ارســطو درنهايــت نتيجــه مي گيــرد کــه »همــه  
آدميزادگان با هم به همان اندازه فرق دارند که تن 
از روان، يــا آدمي از دد )و چنين اســت حال همه  
کســاني که وظيفه اي جز کار بدني ندارند و از کار 
بدني ســودي بهتر بــه مردمان نرســانند(. اين گونه 
کســان طبعاً بنده اند و صاح ايشان در فرمان بردن 
اســت زيرا که آن کس طبعاً بنده است که توانايي 
تعلــق به ديگري را دارد )و بــه همين دليل عمًا به 

ديگري تعلق مي يابد( و ... .«)همان(
در تورات نيز آمده است که حوا نه براي خود، بلکه 
به مثابه  همراه آدم آفريده شــده است و از پهلوي او 
بيرون کشــيده شــده اســت. در فرهنــگ تاريخي 
و ادبــي، ترانه ها و افســانه ها، همه تجليلــي از مرد 
هســتند و قهرمان ها و دالوران و ناجيان نيز همگي 

همــه  انســان ها، از هر بومي و قومي بــا هر رنگ و 
فرهنگــي و از هر ســرزميني با هر بــاور و زباني و 
هر جنســيتي، از بــدو تولد داراي حقوقي هســتند؛ 
حقوقي برابر که هر انســاني ذاتاً آنها را داراســت. 
حکومت هاي ديکتاتور و توتاليتــر اما، اين حقوق 
را به رســميت نمي شناســند و با هر ابزار قدرتي که 
دارند و زوري که به کار مي برند، حقوق انســان ها 
را از ايشــان ســلب مي کنند. حق حيــات، امنيت، 
آرامــش، آزادي در عقيــده و بيان و پــس از بيان، 
برابري، انتخاب، بهره مند بودن از عدالت اجتماعي، 
اســتقال و ... ازجمله  اين حقوق هستند. مشارکت 
در امور سياســي کشور نيز حقي اســت ميان ساير 
حقوق انسان. زنان در طول تاريخ از داشتن اين حق 
به شــدت محروم بوده اند و اين محروميت همچنان 

ادامه دارد.

علل و ريشه ها

نظريه هــاي مختلفــي طــرح شــده که به بررســي 
علل و ريشــه هاي اين کمبود مشــارکت سياســي 
زنــان مي پردازند: اختافات فيزيولوژيکي، شــيوه  
متفاوت اجتماعي شدن، داليل روان شناسانه، وجود 
جامعه  مردســاالر و... ازجمله  اين نظريات هســتند. 
البته تفاوت در شــيوه  اجتماعي شــدن نقش بســيار 
پررنگ تري در ايجاد چنين شرايطي داشته و درجه  
اهميت آن بســيار باالتر اســت و به واقع سهم بسيار 
بيشتري را بايد براي آن قائل بود، به گونه اي که اين 
تفاوت در نحوه  اجتماعي شدن دختربچه و پسربچه 
و درنهايــت زن و مرد، مي توانــد علتي براي ايجاد 
ســاير نظريه ها باشد. ســيمون دوبووار در اين زمينه 
مي گويــد: »بازي ها و رؤياها، دختربچه را به ســوي 
انفعــال مي کشــانند، اما او پيش از آنکه زن شــود، 
موجودي بشري است و از پيش مي داند که پذيرفتن 
خود به مثابه  زن، در حکم کناره گيري و مثله کردن 

خودش است.«
دوبــووار به نقش پررنــگ جامعه اشــاره و تأکيد 
مي کند: »به اين ترتيب حالتي انفعالي که اساســاً زن 
»زنانه« را مشخص مي کند، خطي است که از همان 
نخستين سال هاي زندگي او گسترش مي پذيرد، اما 
غلط است ادعا شود که اين اصلي بيولوژيک است؛ 
در حقيقت اين تقديري است که آموزش دهندگان 

اجتماعــي را به الگوي جامعه پيوند مي دهد. )زيبرا، 
1385: 20( شديدترين وجه طرد اجتماعي، طرد از 
خانواده اســت. همان طور که گفته شــد، خانواده، 
نهادي اجتماعي اســت که عاوه بــر جامعه پذيري 
افراد، از آنان بدون چشمداشــت حمايت مي کند و 
به دليل وجود روابط خوني و عاطفي، اين حمايت 
ـ حتــي اگر همه حمايت هــاي اجتماعي ديگر قطع 
شــوند ـ به ندرت کامًا قطع مي شود. افرادي که از 
خانواده خود جدا مي شوند، اگر از ديگر سرمايه ها 
نيز محروم باشند احتمال زيادي دارد که به وضعيت 

کارتن خوابي دچار شوند.

جمع بندي
به اين ترتيب فقر مي تواند به تنهايي عامل مســتقيمي 
در طرد اجتماعي افراد باشــد. افــراد فقير عموماً از 
مشــارکت هاي اجتماعي و سياسي محروم هستند و 
اين هم به واســطه شــرايط خاص اقتصادي زندگي 
آن هاســت و هم بــه دليــل محروميت از ســرمايه 
فرهنگي. محروميتي که موجب مي شود آنها دانش 
الزم براي شرکت در سازمان ها و نهادها يا پيگيري 
حقوق خــود از طريق آنهــا را پيــدا نکنند. وجود 
نابرابري و تبعيــض طبقاتي مهم ترين عامل در طرد 
اجتماعي است. هر چه فرد فقيرتر و محروم تر باشد، 
بيشتر به او به عنوان يک عضو متمايز يا »کسي که از 
ما نيست« نگاه مي شود و خود فقرا هم با حسي که از 
اين تبعيض دارند، ناخودآگاه خود را از جامعه جدا 
کرده و فقط در حيطه زندگي خصوصي خود نقش 
فعال دارند. امري که خود به طردشدگي بيشتر آنها 
دامن مي زند. بنابراين محروميت از هر ســه سرمايه 
طــرد اجتماعي را بــه دنبــال دارد. کارتن خواب ها 
به دليــل اعتيادي که خود عامل بســياري مســائل 
اجتماعــي اســت، حتــي از خانواده خــود نيز طرد 
مي شوند. اينکه خود خانواده ديگر تمايلي به بودن 
در کنار آنها ندارد يا آنها براي آسيب نديدن اعضاي 
خانــواده از آن دوري مي کننــد، درنهايت فرقي به 
حالشــان ندارد و آنها درهرصورت ناچار مي شوند 
مدت زيادي بي خانمــان زندگي کنند. بي خانماني 
مشــکات فراوانــي به همــراه دارد: عــدم رعايت 
بهداشــت، بيماري، اجبار به انجــام برخي جرائم  و 
ســرانجام تبديل شــدن به موجودي کــه هيچ کس 
خواهانش نيست و به شکلي کامًا فيزيکي و عريان 

از جامعه پس زده مي شود.
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فروزان يزداني

مبارزه ادامه دارد
آيا انديشه هاي ليبرالي موجب انحراف در 

جنبش زنان نشده است؟
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فمينيست ها قرار گرفته است. زماني فمينيسم، زنان 
را به همبســتگي و اتحاد تشويق مي کرد و خواهان 
حرکت هاي همبسته جمعي در جهت وصول حقوق 
و مطالباتشــان بود، امــا اکنون اين جنبش مشــوق 
پيشــرفت فردي و درنهايت کســب سود و منفعت 
فردي شــده اســت. در موج دوم فمينيسم، مبارزان 
ســعي کردند که مرزهاي سياســي ســنتي را مورد 
انتقاد قرار دهند و تعريف جديدي از سياست ارائه 
دادنــد که بتواند روابط قدرت را خارج از نهادهاي 
رســمي سياســي در بر بگيــرد. اين مــوج جنبش 
آزاديخواهــي زنان به صــورت ناقد ســرمايه داري 
دولتي پديد آمد، اما بخشــي از آن دست مايه نظام 
ســرمايه داري نوليبرال شــد. دو نگرش متفاوت از 
هــم در موج دوم فمينيســم وجود دارد؛ نخســت، 
جهاني را متصور مي شــوند که در آن رهايي زنان 
پا به پاي مردم ســاالري و همبستگي اجتماعي پيش 
مــي رود و هر دو الزم و ملزوم يکديگرند و در هم 
تنيده اند و دومين ســناريو اين اســت که به زنان و 
مردان وعده  بخشــيدن استقال فردي، حق انتخاب 
فــردي، آزادي فــردي و ... در قالــب و چارچوب 
ايدئولوژي کاپيتاليسم داده مي شود. جنبه  دوم موج 
دوم فمينيســم بيشتر در جهت تأمين منافع نوليبرالي 
و نگــرش فردگرايي اش و جداکــردن افراد از هم 
و ايجاد رقابتي منفي ميان آنها، تمام شــده اســت، 
اما تــا زماني که زنان و مرداني مبارز، انديشــه هاي 
همبســتگي و دموکراســي مشــارکتي را در ســر 
مي پرورانند و آرمان آزادي زنان و همچنين مردان 
را در يک جامعه  همبســته زنده نگه مي دارند، جنبه  
اول اين موج هنوز زنده اســت و مبارزه در اين راه 

ادامه دارد.
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مشــارکت به کار برد. حق رأي و مشارکت سياسي 
زنان يــک پديده  قرن بيســتمي بوده کــه البته  اين 
مبارزات و خواست هاي زنان، ريشه هاي ديرينه تري 

از قرن بيستم دارد.
سعداوي )نويســنده و فعال اجتماعي فمينيست( به 
نکته  تأمل برانگيزي اشــاره مي کند که بســيار مهم 
اســت. او مي گويد »زنان براي مشــارکت سياسي 
واقعــي و برابري با مردان ابتــدا نياز به يک انقاب 
رواني و عقلي دارند تا عقل و روح زن از ويژگي ها و 
ذهنيات نادرست درباره  خود رها شود. درواقع يک 
انقاب فرهنگي براي رهايي زنان ايجاد مي شود تا 
زمينــه براي حرکت هاي اجتماعي- سياســي بعد و 
دگرگوني هاي عميق ساختاري آماده کند که البته 
کار ســختي است«)همان: 77( ويژگي ها و ذهنيات 
نادرستي که ســعداوي به آنها اشاره مي کند همان 
رهايي از قيد و بندهاي نامرئي ذهني، فرهنگي، قانوني 
و ... اســت که جوامع مردســاالر در طول زندگي 
زنان، از کودکي تــا نوجواني و جواني و پس ازآن 
ميان سالي و کهن سالي به زنان تحميل کرده و طبق 
ارزش هــا، هنجارهــا، خواســت ها و اراده هاي اين 
جوامع مردساالر، دختربچه ها را اجتماعي کرده که 
تا انتهاي عمــر زن، اين نگرش ها و باورها همراه او 
هستند و بر اليه اليه هاي زندگي اش اثر مي گذارند. 
همان طوري که دوبووار مي گويد که زنان براي مرد 
»ديگري« انگاشته شده و به حساب مي آيند و چنين 
ادراکــي، در هويتشــان دروني مي شــود، پس مرد 
کنشــگر و زن کنش پذير خواهد شد. البته او معتقد 
بود که زنان خود مي توانند با به چالش کشيدن اين 
افسانه هاي فرهنگي، خود را بازتعريف کنند و زمينه  

آزادي خود را فراهم آورند.
زن با انقابي دروني بايد به تمام بي عدالتي هايي که 
در باور او رســوخ و رســوب مي کند »نه« بگويد تا 
بتواند خود را از شــيء بودن برهاند و به انسان بودن 
دســت يابد. پس خواهد توانســت جايگاه خود را 
بازيابــد و در آن زمان اســت که نه تنهــا در عرصه 
سياست، بلکه در ســاير عرصه ها، مي تواند ظهور و 

حقوقش را مطالبه کند.

انحراف در جنبش زنان
زنــان مبــارز، مانند تمامــي مبــارزان در راه حق و 
حقيقت، آرمان هايي داشــتند؛ امــا اکنون مي بينيم 
که اين جنبش با انديشــه هاي نوليبرالي پيوند برقرار 
کرده و به نوعي در خدمت نظام ســرمايه داري قرار 
گرفته اســت. زماني فمينيســت ها جامعــه اي را که 
مشوق منفعت طلبي و فردگرايي بود نقد مي کردند، 
ليبرالي درصددند  انديشــه هاي  درحالي که امروزه 
که به زنــان نيز مانند مــردان، همــان نقش هاي از 
پيش تعيين شــده اي را که طراحي کرده اند، بدهند 
و زنان راه خود را در اين کانال نقشه ريزي شده باز 
کنند؛ نقش هايي که با منافع نهايي نظام سرمايه داري 
مطابق اســت. زماني اولويت جنبش فمينيسم، مانند 
تمامي جنبش هاي آزاديخواه، همبستگي اجتماعي 
بود، اما اکنون حرکت به ســوي قله  سرمايه داري و 
دستيابي به ارزش هاي مرسوم در اين سيستم يعني، 
کسب موفقيت فردي و منفعت طلبي، رأس حرکت 

مرد؛ پدر نان خانــواده را فراهم مي کند و در حکم 
رئيس خانواده است. درنهايت اين مردان هستند که 
اربابان دنيا به شمار مي روند و صدالبته که بايد ريشه  
محروميت زنان از داشــتن حقوق انساني شان را در 

طول تاريخ، در اين نظريات ضد زن جستجو کرد.

مبارزات زنان
طي چند قرن اخير، زنــان در مناطق مختلف جهان 
براي احقاق حقوقشــان مبارزه کرده و گام هايي را 
در جهــت تحقق و وصول اين حقوق برداشــته اند. 
باوجــود تمــام مخالفت ها و موانعي که بر ســر راه 
زنان قرار داده اند و ايــن مخالفت ها و موانع را طي 
دوران، تحکيــم بخشــيد ه اند و البته خــود زنان در 
به گوشــه رانده شدنشــان دخيل بودند، زنان براي 
مشــارکت در امور سياسي کشورشان مبارزه کرده 
و درنهايت تا حدودي توانســته اند اين ســدها را به 
عقب رانده و حقي از حقوقشــان را تحقق بخشند؛ 
حــق رأي  دادن. رأي دادن يکي از انواع مشــارکت 
سياســي در هر کشوري اســت که البته سهم بسيار 
ناچيــزي از مشــارکت سياســي را در برمي گيرد. 
محروميــت زنــان از هر نــوع حقــوق اجتماعي، 
اقتصادي و سياســي منجر شــد که زنــان در غرب 
بــراي مطالبــه  حقوق خــود و اســتيفاي حقوق از 
دست رفته شان و از بين بردن نابرابري هاي اجتماعي 
و اقتصادي و سياسي، جنبش هايي را به راه بيندازند. 
فمينيســم همان جنبش زنان اســت که در فرهنگ 
جامعه شناســي از آن اســتفاده مي شــود و اين گونه 
تعريف مي شود: »جنبش زنان جنبشي است که ادعا 
مي کند زنان در جامعه  مدرن به طور سيســتماتيک 
به حکــم ماهيت نظام حاکم، مورد تبعيض و ســتم 
قرار مي گيرنــد و خواهان برابــري فرصت ها براي 

مردان و زنان اند«)پناهي، 1386: 64(.
فمينيسم مکاتب مختلفي دارد که البته »ويژگي هاي 
تمامي آنهــا، اعتقاد به برابري حقــوق، فرصت ها، 
امکانات و منزلــت اجتماعي زن و مرد و تاش در 
جهت از بين بردن سلطه جويي جنسي )مردساالري( 
و پايان بخشيدن به ستم، تبعيض و خشونت عليه زنان 

است.«)همان(
در انقــاب کبير فرانســه، در ســال 1791 ميادي 
اعاميه  حقوق بشري با عنوان »حقوق مردان« انتشار 
يافت. زنان انقابي فرانســه با ايــن اعاميه که تنها 
حقوق مــردان را در برمي گرفت، مخالفت کردند 
و خانــم »اُلمپ دوگوژ« از رهبــران انقابي پاريس 
و همرزمــان او، اعاميه  جديــدي را به نام »حقوق 
زنان« منتشر کردند و با اين کار اعتراض خود را به 
اعاميه  حقوق بشري که حق را تنها مختص مردان 
مي دانست، نشان دادند. جزاي دليري و بي پروايي و 
جسارت اين زنان، از دســت دادن سرشان زير تيغه 

گيوتين بود و جرمشان، ضدانقابي بودن!
مــوج جنبش هــاي آزادي بخــش زنــان به ســوي 
کشورهاي جهان سوم و ازجمله کشورهاي اسامي 
حرکت کرد. زنان اين کشــورها نيز توانستند براي 
مشــارکت در عرصه  سياسي کشــور، حق رأي را 
به دســت آورند، اما داشــتن حــق رأي ناچيزترين 
حقي اســت که مي توان در سياست جامعه اي براي 

سيمون دوبووار
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متر بر ســطح دريا ها افزوده مي شود که درنتيجه آن 
بخشــي از زمين هاي حاصلخيز دنيا به زير آب شور 
اقيانوس هــا رفته و تأمين غذاي مردم با مشــکاتي 

روبه رو خواهد شد.
قبًا امکان بــرآورد ذخاير آب شــيرين کره زمين 
وجود نداشــت، اما امروزه با تصويربرداري فضايي 
تغييــرات ايــن ذخايــر، قابــل بررســي و ارزيابي 
اســت. عکس هاي ماهــواره اي نشــان مي دهند که 
با ذوب شــدن شــديد يخ هاي چند هزار ســاله در 
کوه هاي آلپ اروپا، قله هاي کليمانجارو تانزانيا در 
آفريقا و هيماليا در آسيا، ذخاير آب شيرين دنيا در 
حال نابودي تدريجي اما حتمي است. با ذوب شدن 
يخ هاي طبيعي کوه آلــپ، درياچه اي با حجم آبي 
حدود 4 تا 6 ميليون مترمکعب در دره هاي باالدستي 
کوه هاي آلپ ايجادشده که اگر قطعه اي از يخ هاي 
باالدســتي درياچه در اثر ازدياد دما ترک بخورد و 
به طور ناگهاني حجم بزرگي از يخ باالدستي در اين 
درياچه ســقوط کند، ضربه مکانيکــي هولناکي به 
درياچه وارد کرده و موج فشاري زيادي را به وجود 
مي آورد که مانند موج فشــار ســونامي در نزديکي 
اندونزي و ژاپن، ســونامي در کوه هاي آلپ را هم 
محتمل مي کنــد؛ اين موضوع در شبيه ســازي هاي 

رايانه اي پيش بيني شده است.
فاجعه زيست محيطي به همين جا ختم نمي شود، بلکه 
آب هاي جاري و زيرزميني و حتي يخ ها و ســطوح 
برفي هم در اثر مصرف سوخت هاي فسيلي5 با انواع 
ترکيبات مضــر صنعتي، آلــوده و غيرقابل مصرف 
مي شــوند. ورود پســماند هاي صنعتــي و نفت هاي 
سنگين از نفتکش ها6 به اقيانوس ها و انفجار چاه هاي 
نفت در اقيانوس ها، اکوسيستم درياها را تحت  تأثير 
قرار داده و ذخاير غذايي دريايي بشر مانند ماهي ها 
را نيز آلوده مي کند. در حال حاضر ميزان آالينده ها 
از ميزان و ظرفيت بازســازي آب هــا فزوني يافته و 
آالينده هاي »تمدن بزرگ« مانند طنابي زرين گلوي 

طبيعت را مي فشارد.
باوجود همــه اين مشــکات بايد پذيرفــت که با 
فناوري هاي مدرن، زندگي چنان توســعه يافته که 
چشم پوشــي از مزايا و مواهــب آن، خاف خلقت 
و منطق بشري اســت. پس راهکار، اســتفاده بهينه 
از مزايــاي زندگي مدرن به جــاي مصرف بي رويه 
يــا چشم پوشــي از آن اســت کــه هــر دو رفتاري 

افراط گونه و غيرمنطقي است.
اما تعــادل در مصرف را چگونــه در عمل تعريف 
کنيم که ضمن امکان اســتفاده مســتمر از مواهب 
طبيعت به توسعه اي پايدار نيز در زمين دست يابيم؟

عــده اي نمي پذيرنــد يــا نمي خواهنــد بپذيرند که 
امکانات در زمين تمام ناشــدني و نامتناهي نيســت. 
آنهــا تصور مي کننــد هرچه مصرف کننــد بازهم 

اکســيژن در يک ســاعت کار موتور درون سوز يا 
100 کيلومتر طي مســافت با يک اتومبيل متوسط، 
معادل اکسيژن تنفسي يک سال انسان متوسط است 
و ضمن نابودي اين ماده حياتي آالينده هاي زياد و 

مضر وارد محيط زيست مي کند.
البته وجود مقدار مشخصي از گاز دي اکسيدکربن 
CO2 در کنــار بخــار آب و گاز NH3 براي تنظيم 
دماي کره زمين ضروري اســت. اين گازها موسوم 
بــه »گاز گلخانه اي« قادر به جــذب امواج حرارتي 
)قرمــز و مادون قرمز( نور خورشــيد بــوده و لذا با 
جذب آنها دماي محيط زيســت افزايش مي يابد. با 
کم شــدن اين گازها دماي محيط به قدري کاهش 
مي يابــد، که تحمل آن غيرممکن شــده و زندگي 
خاموش مي شــود، اما افزايش بي رويه اين گازهاي 
گلخانه اي ســبب گرم شدن بيش ازحد و تحمل بشر 
شده و همچنين با ذوب يخچال هاي طبيعي، ذخاير 
آب شيرين جهان کاهش مي  يابد. بر اساس گزارش 
 )Bd315,P1529(  Science مجلــه  در  علمــي 
از يخ هــاي قطب هــا  تــن3  هرســاله 125 گيــگا 
)به خصوص قطب جنــوب(، يخ هاي طبيعي مناطق 
سردســير مانند گرينلند )Greenland( و آيسلند 
در  طبيعــي  يخچال هــاي  همچنيــن  و   )Island(
ارتفاعــات کوه ها در اثر افزايــش دماي کره زمين 
ذوب شــده و ذخاير آب شيرين را به شدت کاهش 
مي دهــد. بدين ترتيب و با توجه به افزايش جمعيت 
کره زمين، از حجم ذخاير آب شرب و کشاورزي 
جهان کاسته شــده و ســرانه آب جمعيت دنيا کم 
مي شود. طي قرن گذشته )1900 تا 2000( با افزايش 
يک درجه سانتي گراد دماي کره زمين ارتفاع آب 
اقيانوس هــا حــدود 15 ســانتيمتر افزايــش يافته و 
ميليون ها کيلومتر مربع هم از پوشــش برف مناطق 
سردسير کاسته شده است. مساحت قابل رؤيت يک 
قطعه يخ جداشــده از يخ هاي قطب4 در سال 2007 
ميادي معادل مســاحت جزيره نيويورک تخمين 
زده شــده اســت که البته با توجه به اينکه فقط 10 
درصد آن بيرون از آب و 90 درصد حجم کوه يخ 
در زير آب اســت، مي توان به ميزان آب شيرين از 

دست رفته پي برد که يقيناً تأمل برانگيز است.
محققان با شبيه ســازي رايانه اي محاســبه کرده اند 
اگــر تمامي يخ هاي گرينلند ذوب شــود، حدود 7 

روند افزايش سرسام آور آالينده هاي محيط زيست 
شرايط زندگي را هرروز نامناسب تر کرده و ضمن 
نابودي زيرســاخت ها، حرکت به سمت پايان عمر 
زمين را تسريع مي کند. سير قهقرايي نابودي شرايط 
زيســت محيطي زمين را بايد از نشــانه هاي پنهان و 
آشــکار آن شــناخت. از عــوارض جانبي زندگي 
مدرن مي توان به انواع و اقسام امراض ناشناخته که 
بقاي طبيعت را تهديد مي کنند، اشاره کرد. سرعت 
سرســام آور تحوالت علمي و صنعتي جهان امروز 
ازيک طرف آســايش مردم را به همراه داشــته و از 
طرفي ديگر عوارض جانبي، شــيريني آن را به کام 
ساکنان زمين زهرآلود کرده است. مردم دنيا امروزه 
مي توانند صبحانــه را در توکيو، ناهار را در اروپا و 
شــام را در نيويورک صرف کنند، اما آالينده هاي 
خروجي از موتورهاي جت، تمام عوامل زندگي را 
به قدري آلوده مي کنند که بايد پرســيد »آيا ارزش 

آن را ظدارد؟«
گاز فرئون1 با فرمول شيميايي Cl2F2C  ، از مهم ترين 
کشفيات قرن گذشته بود و در مدت نيم قرن به عنوان 
مولکولي ايده آل شناخته مي شــد، تا اينکه در دهه 
هشــتاد ميادي نقــش مخرب آن بــراي اليه ازون 
شناخته شد. افزايش ســرطان هاي پوستي، حتي در 
مناطقي غيرصنعتي مانند قطب شــمال2 تازيانه هاي 
تمدن برگرده طبيعت بي دفاع بود که ســقوط کره 

خاکي را نزديک تر مي کرد.
رشــد ماشينيســم و تهويــه متبوع اماکــن از طرفي 
زندگــي را شــيرين تر کــرده، اما عــوارض جانبي 
آن يعنــي آلودگــي هــوا، آب و خاک دنيــا را به 
ام االمراض طبيعت يا »مرض قند يا ديابت اجتماعي« 
مبتا کرده است که حرکت به سوي مرگ تدريجي 

زمين را به دنبال دارد.
اکسيژن که از حياتي ترين ماده بقاي انسان و گياهان 
و حيوانات است، اما در اثر افزايش بي رويه مصرف 
سوخت هاي فسيلي، ميزان اکسيژن موجود در زمين 
به شــدت کاهش مي يابد. آيا بيانــي از ذخاير اين 
ماده حياتي، يعني ميزان مصــرف و ميزان بازتوليد 
آن در اثر فتوسنتز نظر گرفته ايم؟ آيا تصور مي کنيم 
موجــودي اکســيژن زميــن پايان ناپذير اســت که 

اين چنين بي رويه آن را هدر مي دهيم؟
با انقاب صنعتــي به خصوص با مصــرف بي رويه 
ســوخت هاي فسيلي از يک ســو و کاهش پوشش 
گياهي از سوي ديگر هرروز بيان اکسيژن منفي تر 
مي شود. بر اساس برآورد هاي دانشمندان، مصرف 

مقابله با مرگ طبيعت

رسول اژئيان

با انقالب صنعتي به خصوص با 
مصرف بي رويه سوخت هاي فسيلي 
از يک سو و کاهش پوشش گياهي 
از سوي ديگر هرروز بيالن اکسيژن 

منفي تر مي شود

پيش از آنکه دير شود با طبيعت آشتي کنيم
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ازون )ســوراخ ازون( دنيا مجبــور به حذف تدريجي آن 
شــد. از آنجايي که گاز ســبک فرئون تا ارتفاع 25 تا 40 
کيلومتري زمين صعود مي کند در طول عمر 2 ساله خود 
با مولکول هاي ازون ترکيب شده و آنها را نابود مي کنند. 
هر موکول فرئون قادر اســت حــدود 100000 مولکول 
ازون محافــظ زميــن از بين ببرد. اليه ازون مانع رســيدن 
امواج سرطان زاي ماوراءبنفش UV نورخورشيد به زمين 
مي شود. گذشته از نابودي مولکول هاي اوزون، ترکيبات 
گازهاي سنگين به دست آمده از فعل وانفعاالت شيميايي 
هم خطرناک هســتند. الزم به تذکر اســت که در هر بار 
اســپري )عطر، رنگ، حشره کش و...( ميليون ها مولکول 

فرئون وارد جو مي شوند.
2- مواردي از بروز ســرطان هاي پوســتي در خرس هاي 
سفيد قطب شمال گزارش شده اند که دليل آن را حرکت 
ســوراخ ازون به وجود آمده از مناطــق صنعتي امريکاي 
شــمالي به  سمت قطب شمال تحليل کرده اند که هرروزه 

بر ابعاد آن افزوده مي شود.
3- هــر گيــگا تن معــادل 109  تــن يــا 1012  کيلوگرم 
)هزار ميليارد کيلوگرم( اســت. با توجــه به چگالي آب  
]ρ=1[ton/m3مي تــوان حجــم آب ذوب شــده يــاد را  
v=1.25×1011m3=125km3)يعنــي مکعبي به ابعاد 5 کيلومتر 

در 5 کيلومتر در 5 کيلومتر( نظر گرفت.
4- قطعــه يخ موســوم بــه جزيــره پين در قطب شــمال 

Pine-Island in Antarctic
5- بــا توجه به فاجعــه انفجار نيروگاه هاي هســته اي در 
فوکوشيماي ژاپن، بايســتي آالينده هاي راديواکتيو آب 

اقيانوس ها را هم به حساب آورد.
6-  1-غرق شدن يک نفتکش در تاريخ 1967/5/26در 
جنوب انگليس، ورود حدود 100 تن نفت خام به دريا و 
آلوده شــدن 190 کيلومتر سواحل انگليس و 80 کيلومتر 
سواحل فرانســه و مرگ 15000 پرنده.-2 به گل نشستن 
يک نفت کش در تاريخ 1978/3/16در ســواحل برتوني 
Bretagne فرانســه و خروج 223 هزار تن نفت به دريا. 
-3 تصــادف دو نفتکش در نزديکــي جزاير کارائيب و 
خروج 47000 تن نفت به دريا و کشته شدن 29 ملوان در 
تاريخ 1979/6/19...گوشه اي از حوادث دريايي را نشان 
مي دهند. انفجار دکل حفاري در خليج مکزيک و خروج 

ميليون ها ليتر نفت به دريا را هم نبايد از ياد برد.
7- شــيخ بهايي ســدهاي کم ارتفاعي )آبشارها( را براي 
تقســيم آب رودخانــه زاينــده رود )زنــده رود ســابق( 
در کانال هايــي به نــام »مادي هــا« و بــراي تنظيم حق آبه 

مصرف کننده ها ساخته بود.■

خشک و آفتابي ايران بر اساس اصول علمي منطقي 
نيست.

نوع ديگر تعامل با طبيعت سرزميني ما روي آوردن 
به کاشــت محصوالت غذايي است که براي توليد 
آنها به آب کمتري نياز داشــته و مطابق با شــرايط 
اقليمي و نوع خاک ما هستند. با توجه به اينکه براي 
توليد هر کيلوگرم گوشت گاو به 15415 ليتر، براي 
طيور بــه 4400 ليتر، براي گندم به 1300 ليتر، براي 
برنج به 2500 ليتر و توليد هر کيلو گرم سيب زميني 
فقط به 100 ليتر آب نياز اســت، مي توان با کشــت 
ســيب زميني بهره وري آب کشــاورزي را به مقدار 
قابل توجهي نســبت به برنــج افزايــش داد. مثًا با 
تغييرذائقه مردم مي توان براي يک حجم مشــخص 
آب با توســعه کشت ســيب زميني )به عنوان نمونه( 
تــا 13 برابر گنــدم و 25 برابر برنــج بهره وري آب 
را افزايــش داد. اگرچه ارزش غذايي ســيب زميني 
به دســت آمــده از يک حجم مشــخصي آب 25 
برابر ارزش غذايي برنج نيســت، امــا ارزش افزوده 
بهره وري آب را يقيناً به دنبال داشته و شرايط تغذيه 

مردم را با توجه به کمبود آب مطمئن تر مي کند.
ميــزان مســاحت زمين مــورد نياز بــراي توليد هر 
کيلوگــرم از محصــوالت فوق هم به اســتناد منابع 
بين المللي قابل توجه اســت. مســاحت زمين مورد 
نياز براي توليد يک کيلو گرم گوشت گاو 27 تا 29 
مترمربع، طيور 8 تا 10 مترمربع و ســيب زميني فقط 
0/25 مترمربع اســت. با توجه به محدوديت شديد 
زمين هاي کشاورزي و رشد جمعيت اتخاذ سياست 
غذايي متناســب با اقليم ايران اجتناب ناپذير است. 
ميزان گاز گلخانه اي CO2  متصاعد شده در پروسه 
توليد يک کيلوگرم از محصوالت اشــاره شده هم 
با توجه به سامت محيط زيست کشور شايان توجه 
است. براي توليد يک کيلوگرم از هرکدام به ترتيب 
گوشت گاو 27 کيلوگرم CO2  طيور 6/9 کيلوگرم 
و سيب زميني 2/9 کيلوگرم CO2 متصاعد مي شود.

آيــا با توجــه به آمــار تقريبــي فوق در سياســت 
کشــاورزي ما بدون برنامه ريزي اصولي و برخاف 
نظــم طبيعت اقليمي ما عمل نشــده اســت؟ شــيوه 
کشــاورزي براي تأمين مواد غذايي از منابع داخلي 
و لــذا خوداتکايي تأمين غذايي مردم شــرط بقا و 
توسعه پايدار يک ملت است؛ البته توليد کشاورزي 
هــر منطقه بايد منطبق بر مقتضيــات و امکانات آن 
منطقه تنظيم شده باشد. به عنوان نمونه کشت برنج به 
همان اندازه در مناطق خشک و گرم )يا زمين شور( 
خاف منطق است که توسعه پسته کاري در ساحل 

درياي مازندران غيرمنطقي است.
درنهايــت بايد گفت ما بايد محدوديت هاي طبيعي 
سرزمين خود را بشناسيم و با توجه به آن برنامه ريزي 
بلندمدت داشــته باشــيم و از اين طريــق از مرگ 

طبيعت جلوگيري کنيم.
پي نوشت

 Cl2F2C  1- مولکول کلر و فلور و کربن با فرمول شيميايي
ترکيبي بسيار ســبک، فرار، غيرقابل اشتعال، غيرسمي و 
ترکيب ناپذير اســت. ازآنجايي که در ظروف و اتصاالت 
خوردگي ايجاد نمي کند، از ســال 1928 به عنوان ماده اي 
ايده آل در اکثر صنايع مانند صنايع برودتي، به عنوان گاز 
همراه اســپري هاي صنعتي و خانگــي، در عطر و پارفوم 
و به عنــوان حــال در فوم ســازي و رنگ ســازي به کار 
گرفته مي شــد. با مشخص شــدن تأثير مخرب آن بر اليه 

قابل بازســازي بــوده و بيان امکانــات ثابت باقي 
مي ماند، درصورتي که اين طور نيست. عايم پيري 
محيط زيســت يکي پــس از ديگري ظهــور کرده 
و آشــکارا به  ما هشــدار مي دهنــد. طبيعت قدرت 
بازسازي خود را به ســرعت از دست مي دهد اما ما 

آن را جدي نمي گيريم.
نظم طبيعــت در صورتي پايــدار مي ماند که ميزان 
مصرف امکانات متناســب با بازتوليد تنظيم شــده 
باشد و متناســب بودن به معني مساوي بودن نيست، 
بلکه ذخيره ســازي براي شرايط غيرعادي و بحراني 

هم بايد درنظر گرفته شود.
مســلماً آب اعم از آب جاري، ذخاير زيرزميني و 
يخچال هــا و... از عوامل پايدارکننده زندگي بشــر 
هســتند، اما نمي تــوان آنها را به هــر ميزان مصرف 
کــرد. متخصصان، برداشــت حــدود 40 درصد از 
ذخاير آب هاي زيرزميني براي پايداري اين ذخاير 
استراتژيک را جايز مي دانند و برداشت تا 90 درصد 
از ذخاير را يکي از علت هاي بروز نابســاماني آبي 

کشور قلمداد مي کنند.
شــيوه هاي ذخيره ســازي آب و روش هاي آبياري 
کشــاورزي ما و حتي نوع محصوالت کاشته شــده 
در حــال حاضر و بر اســاس بــرآورد متخصصان، 
متناسب با اصول علمي و سنت هاي ايراني ما نيست. 
اســتفاده کنوني ما از اين ماده حياتي کمياب حتي 
با ســنت هاي ديرينه به دســت آمده از تجربه چند 
هزارســاله کشــاورزي ايران قديــم در حفاظت از 
منابع محدود آبي و ذخيره سازي متناسب نيست. در 
مناطق کم آب کويري در قديم از شــيوه نشت آب 
از کوزه هاي ســفالي در کنار بوته ها در کشاورزي 
استفاده مي شد که به نظر پيش قراول آبياري قطره اي 
به حســاب مي آيد. نگهداري آب در آب انبارهاي 
از  آبخيزداري هــا  و  آبخــوان داري  سرپوشــيده، 
سنت هاي قديمي ايرانيان براي جلوگيري از تبخير و 
هدررفت آب بود. انتقال آب از کيلومتر ها دورتر و 
از طريق کانال هاي زيرزميني )قنات ها( نوع ديگري 
از تعامل بشــر با شرايط طبيعت ايران و از ابتکارات 
پيشينيان ما بوده است که اکنون بيشتر به آثار باستاني 
شباهت دارد تا روش آبياري کشاورزي. مسلماً حفر 
قنات به شيوه سنتي هميشه مشکل آفرين، خطرناک 
و پرهزينه بوده اســت و دائماً به حراست و اليروبي 
کانال ها نياز داشــته که امروزه مي توانســت به جاي 
منسوخ شدن، مدرنيزه شده و با استفاده از ابزار حفر 
کانال جديد ارتقا يافته و خطرات و هزينه هاي حفر 

و اليروبي آن هم کاهش يابد.
بااينکه گفته مي شود ايرانيان قديم پيشتاز در سدسازي 
بوده و اولين سد ها را هم ساخته اند، اما شايد به دليل 
انطباق نداشتن آن با شرايط اقليمي خشک و آفتابي 
ايــران بوده که اين روش ذخيره ســازي آب را رها 
کرده انــد. اگرچه احداث ســد و آب بند براي مهار 
سياب ها، اســتفاده بهينه از آب آن و تنظيم جريان 
آب در کانال ها براي مصرف کننده ها غيرقابل انکار 
اســت،7 اما براي ذخيره ســازي آب به دليل تبخير 
سطحي زياد در درياچه هاي بزرگ پشت سدها در 
بيشتر مناطق کشور منطقي به نظر نمي رسد. تناسب 
بين ميزان آب ذخيره شــده در پشت سد و با ميزان 
آب قابل استحصال براي مصرف کننده و همچنين 
هزينه سنگين ساخت و نگهداري سدها يا به عبارتي 
بهره وري از اين نوع ذخيره سازي آب براي شرايط 

طرح از فاطمه حميدي
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بخشــي از روح خداونــد را در وجــودش دارد. 
وقتي ارتباطت را با آدم هــا قطع مي کني، از خدا 

فاصله گرفته اي«.
آن شب زمســتاني آن قدر دويدم تا از حال رفتم. 
وقتي که بيدار شدم، صبح شده بود. در بيمارستان 
بودم. تمام شــب، در بي هوشي هشيار بودم. کنار 
تختــم همهمه بــود. همســرم آرام گريه مي کرد. 
پســر کوچکم بهت زده بود. مادرم با صداي بلند 
دعا مي خواند. ديگر همه در آن بيمارســتان باور 
کــرده بودند کــه رفته ام؛ همه به جز آن ســه نفر. 
ديدم که آســمان تيره، غرق نور شد. اتاق آن قدر 
روشن شد که نظيرش را حتي نمي توانستم تصور 
کنــم. من به معجزه اي زنده ماندم؛ به دعاي مادر، 

آه همسر، نگاه منتظر فرزند.
وقتــي بيدار شــدم، انگار چيزي به ســرم خورده 
بود. مثــل اينکه مغزم تکان خورده باشــد. پســر 
هشت ســاله ام دســتم را گرفته بود. به چشــم هاي 
معصومــش خيره شــدم. ياد تولد دوســالگي اش 
افتــادم. رفتم برايش کادو بخرم، اما مواد خريدم. 
گوشــه اي نشســتم و مصرف کردم. تــا حالم جا 
بيايد و برســم خانــه، همه ميهمان هــا رفته بودند. 
پســرم را در آغوش کشــيدم. نمي خواستم اشکم 

را ببيند.
حاال يازده ســال از آن  روز گذشته. گاهي به آن 
بيمارســتان ســر مي زنم. خانواده هايي را مي بينم 
که پشت در اورژانس مســموميت جمع شده اند. 
روزي چند نفر را مي آورند و يک راست مي برند 
اتاق احيا. بيشترشــان نمي مانند. بعد صداي ضجه 
اســت که بلند مي شــود و تازه جوانــي که روي 

دست مي برند.
بعــد از مرخص شــدن از بيمارســتان مي دانســتم 
که بايــد کاري بکنم؛ بــراي شــکر زنده ماندنم. 
رفتم دوره هاي آموزشــي مددکاري اعتياد. حاال 
تمام زندگي ام کمک به بهبودي معتادان اســت. 
زندگي آرامي دارم. همسرم هم ديگر الزم نيست 
مراقب من باشــد. او هم ســر کار مي رود. پســرم 
درست وحســابي قد کشــيده. هنــوز گاهي وقتي 
مي بينمــش، ياد نــگاه هشت ســالگي اش مي افتم. 
اينکــه با مــرگ، صــدم ثانيه اي فاصله داشــتم و 

معلوم نبود چه بايي سر زن و فرزندم مي آمد.
صــداي رحيــم تــوي گوشــم مي پيچــد. »خدا 

خواست زنده بماني«■

نشســته بودم. باد، دانه هاي برف را روي صورتم 
مي کشــيد. مانند هميشــه ســرنگ همراهــم بود. 
شــروع کردم به تزريق. از ايــن رگ به آن يکي. 
بدنم سوراخ ســوراخ شــده بــود. قطره هاي خون 
روي پوســتم ســر مي خوردند. شــروع کردم به 
دويدن. مي خواســتم خونم لخته شــود و يکي از 
لخته ها توي رگ، به ســمت قلب حرکت کند و 

تمام.
»خدا مي خواست تو زنده باشي...«

چرا خدا خواســت آدمــي مثل من زنــده بماند. 
مــن که جــز خــودم، به فکــر هيچ کــس نبودم. 
دروغ مي گفتــم. تقلــب مي کردم. بــه هر خيانتي 
تــن مي دادم؛ براي رســيدن به پول. مي خواســتم 
در جنگلــي که زندگي مي کردم، در مســابقه اي 
کــه بــراي به دســت آوردن موقعيت بهتــر بود، 
برنده شــوم. به هر قيمتي؛ حتي به قيمت له کردن 

ديگران.
»حال بد تو به خاطر هميــن بوده. وقتي يک ريال 
از کســي به ناحق مي گيري، خيــال مي کني چند 
روز بعد يادت مي رود؛ اما روحت هميشــه يادش 
هســت. وقتي دروغ مي گويــي، لکه اي که روي 
روحــت ايجاد کرده اي، پاک نخواهد شــد. اين 
خألهاي روانت اســت که تو را به ســمت افيون 
مي کشــاند. حتي وقتي از کســي رنجشي داري، 
نمي تواني بگويي خوشــبخت هســتي. هر آدمي 

»پرنده ها را موقع پرواز ديده اي در آســمان. يکي 
جلوتر از همه اســت. بقيــه همچون دو بال در دو 
طرفــش پــرواز مي کنند و يک عــدد 8 در زمينه 
آبي ابر مي ســازند. مي داني دليل اين شکل پرواز 
چيســت؟ نفر اول که نوک پيکان اســت، بخشي 
از نيروهــاي بازدارنده را خنثي مي کند. نفر بعدي 
فشــار کمتــري را تحمل مي کنــد و همين طور تا 
نفــرات آخر دو ســتون. نفر جلويــي خودش را 
سپر مي کند، براي پرنده هايي که توانايي کمتري 
دارنــد.« رحيم دســتم را گرفته بود. بــا آرامش 
حــرف مــي زد. او در تمام اين ســال هاي پاکي، 

همدرد و راهنماي من بوده.
»مي دانــي دليل وجود تــو در اين دنيا چيســت؟ 
بــراي اينکــه روزي بتواني باري از دوش کســي 
بــرداري. به همدردت که براي گذشــتن از مواد 
به کمک نياز دارد، ياري برســاني. همنوعانت را 
دوست داشته باشي. مانند همان پرنده ها که زمان 
پرواز، وقتي يکي شان با تير شکارچي مي افتد، دو 
تا ديگر پايين مي آيند، کنارش مي نشــينند و سعي 
مي کننــد برايــش کاري کنند. حتــي لحظه هاي 
آخر، رفيقشــان را تنهــا نمي گذارند. تا زماني که 

نفس مي کشد کنارش مي مانند«.
وقتي رحيم حرف مي زد، سال هاي دور و نزديک 

گذشته از جلوي چشمم رد مي شد.
زمســتان بــود. در تاريکي شــب، کنــار خيابان 

 نقطه عطف بيداري – بخش نهم 
شبي غرق در نور

احمد هاشمي: نشریه چشم انداز ایران، در شماره هاي گذشته، در گفت وگو با افرادي 
که نجات یافته اند و نگاه به فرازونشيب هاي زندگي آنها، سعي در شناسایي نقطه عطف 
بيداري افراد معتاد دارد و در پي پاسخ به این پرسش است که آیا مي توان الگویي یافت 

تا فرد قبل از رسيدن به نقطه استيصال، بيدار شود؟
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اســتقراي علمي امکان ندارد. مثال ديگري در اين 
زمينه اين اســت کــه او يک ويژگي پايــدار براي 
انســان قائل بــود به نــام ويژگــي بي نهايت طلبي و 
تحليــل او يــک تبيين تاريخــي بود دربــاره اينکه 
چرا طبقه در جامعه اوليه پيدا شــد. او مي گفت در 
جوامع اوليه توليد بر مصــرف فزوني گرفت و بعد 
بي نهايت طلبي انســان ها در قالــب فزون طلبي گل 
کرد و ايــن فزون طلبي باعث شــد توليد اضافي را 
در انحصار خــود دربياورند. به وجودآمدن انحصار 
باعث پيدايش طبقه شــد و اين روند در طي تاريخ 

به صورت چشم گيري ادامه پيدا کرده است.
من تــا پيش از زماني کــه حنيف نژاد اعدام شــود، 
هنگامي که با او گفت وگو مي کردم در اعتقاداتش 
هيچ ترديدي درباره آموزش هاي مرحوم طالقاني و 
مرحوم بازرگان نمي ديدم؛ اما او نکته مهم ديگري 
را نيــز مطرح مي کرد و اين بود که  مرحوم بازرگان 
در حوزه علم االشيا بحث مي کرده؛ درحالي که نياز 
زمانه ما ايجاب مي کند کــه به حوزه علم االجتماع 
هــم بپردازيم. يعني مي گوييم مبارزه، اعم از مبارزه 
اجتماعي و مانند آن، علم است و قوانين علم مبارزه 

را هم بايد به دست آوريم.
پس از شــهادت آنها در ســازمان خأل محسوســي 
به وجود آمد. از ابتداي تشکيل سازمان، حنيف نژاد 
معتقد بــود که اگــر کار مکتبي ادامه پيــدا نکند، 
ســازمان به فروپاشــي خواهد رســيد؛ کــه پس از 
شهادت آنها همين طور هم شد. يعني راهي که آنها 

مي رفتند، پس از شهادتشان ادامه پيدا نکرد.
در حدود سال هاي 53 عده اي مي گفتند اگر راه بشر، 
 به راه انبيا خواهد رسيد؛ پس مي توان مارکس را هم 
به عنوان بشري که جزو افراد زحمتکش جامعه بوده، 
در نظر بگيريــم. بنابراين نظريه ديالکتيک مارکس 
را مي پذيريم، اين تئــوري به ما مي گويد که جهان 
چيزي جز ماده متحرک نيســت؛ پــس بر اين ماده 
متحرک سوار مي شويم و به پيش مي رويم. اگر در 
پايان آن قيامتي بود و جهان چيزي جز ماده متحرک 
بود که خيلي خــوب و اگر نبود ضرري نکرده ايم. 
به هرحال راه بشر را مي رويم که اگر به راه انبيا رسيد 

که چه بهتر و اگر هم نرسيد مشکلي نخواهد بود.
به نظر من اين نمــادي از دوگانگي بين علم و دين 
بــود که در آن زمان عده اي، به نفع علم، آن را حل 

اجتماعي اســت که ديالکتيــک محصول علم را 
قبــول کردند کــه در دانشــگاه هاي اروپا تدريس 
مي شــد و با ديالکتيک ماترياليســتي متفاوت بود. 
ازنظر علمي نيز نظريه هاي اينشــتين و پانک را 
قبول کردند همانند کتاب »علم به کجا مي رود؟« و 
»تصوير جهان در فيزيک جديد« و کتاب هاي ديگر 
دانشــمندان. ازنظر اقتصادي هــم نظريه ارزش 
اضافــي را پذيرفتند که يک نظريه علمي اســت و 
متفکراني همچون الســال و ريــکاردو و مارکس 
هم روي آن کار کرده بودند. الســال يک دانشمند 
مذهبي بود، ريکاردو هــم همين طور، مارکس هم 
به عنــوان يک اقتصاددان اين نظريــه را قبول کرده 
بود. اين ها بن مايه »راه بشر« آنها بود و »راه انبيا« براي 
آنان عبارت بود از: خواندن متن قرآن و نهج الباغه 
و ترجمه و آموزش و حفظ کردن آن، تفسير پرتوي 
از قــرآن مرحوم طالقاني، تفســير الميــزان مرحوم 
عامه طباطبايي، در سايه قرآن سيد قطب و همچنين 
کتاب هاي شهيد مطهري و مهندس بازرگان )به ويژه 

راه طي شده و به ويژه ذره بي انتها(.
جلسات ماهانه اي هم بود و دستاوردهاي آن جلسات 
به همراه مطالب مذکور آموزش هاي مجاهدين در 
راه انبيا به شمار مي رفت. مجاهدين، هم »راه بشر« و 
هم »راه انبيا«، هر دو را قبول داشــتند؛ حتي برخورد 
مجاهديــن با امريکا و موضع گيري آنان نســبت به 
غرب اين بود که ما دســتاوردهاي علمي و فنّاوري 
غرب را قبول داريم، ولي سلطه آن را قبول نداريم. 
اين مرزبنــدي مجاهدين با ويژگي توســعه طلبي و 
جهان خواري غرب بود که قبول نداشــتيم و در اين 

زمينه تمايز جدي وجود داشت.
البتــه حنيف نــژاد دربــاره موضوعــات علمي نيز 
نوآوري هايي داشــت. مثًا مي گفت اگر بخواهيم 
وارد پروسه علمي و معرفت شناسانه شويم اول بايد 
ارکان شناخت را قبول کنيم که ارکان شناخت سه 

مؤلفه داشت:
1. ايمان به نظم واحد جهان

2. ايمان به قابل شناخت بودن جهان
3. ايمان به واقعيت جهان خارجي که خود انسان هم 

جزو اين واقعيت هاست.
يعني »تقدم ايمان بر شناخت« را قبول کرده بود که 
بدون ايمان به نظم، اساســاً هيــچ تعميم و تجريد و 

لطف اهلل ميثمي: بيســت ســالي از درگذشــت 
مهندس بازرگان مي گذرد و همه ما افتخار شاگردي 
ايشــان را داشته ايم و داريم. ملت ايران هم از ايشان 
به نيکي ياد مي کنند. ايشان در شرايط پرتاطم ايران 
توانســت اخاقيات و ويژگي هاي پايــدار خود را 
حفظ کند. من تجربه نهضت آزادي در ســال 1340 
و دادگاه سران آن را در سال 1342 داشتم. پس ازآن 
بود کــه به زندان افتادم. تجربيــات مجاهدين خلق 
ايــران نيز به آن اضافه شــد. همان طور که مي دانيد 
آموزش هاي مجاهدين همان آموزش هاي مهندس 
بازرگان به شکلي ســازمان يافته تر و منسجم تر بود. 
اگر بخواهيــم کتاب »راه  انبيا- راه بشــر« را، که از 
ويژگي هــاي بنيادين آموزش هــاي مجاهدين بود 
تعريف کنيم؛ درواقع همان »راه طي شده« در قالبي 
به روز شــده بود و آيات قرآن بيشتري را هم آورده 
و به دقــت موردبررســي قرار گرفته بــود. مهندس 
بــازرگان در کتــاب »راه طي شــده« مي گويد: راه 
انبيا از باال به پايين اســت و راه بشــر از پايين به باال 
)از بحث راه طي شــده يا ايمان نوشونده جلد سوم 
استفاده شود(، ســپس راه علم و متدولوژي خاص 
آن را مي شــکافد و راه و روش هــاي انبيــا را هــم 
مي شکافد؛ بعد مي گويد اين دو راه درنهايت به هم 

مي رسند. يکي سريع تر است، يکي کندتر.
بــه يــاد دارم زنده يــاد حنيف نــژاد مي گفــت که 
آموزش هــاي مــا هم بر همين اســاس اســت. اگر 
آموزش هــاي مجاهديــن را در ذيل راه هاي بشــر 
بخواهيــم توضيــح دهيــم، يکــي ازنظر تحليل 

راه انبيا و راه بشر
مروري بر ديدگاه هاي مهندس بازرگان و مجاهدين بنيانگذار

گفت وگوي لطف اهلل ميثمي و محمد بسته نگار
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مسئله متفاوتي است که درباره مبدأ و معاد و نبوت 
صحبــت مي کند و تفاوت ماهــوي بين آنها وجود 
دارد. دين از باال به پايين اســت و فرق مي کند با راه 

بشر که از پايين به باالست.1
در ســال 1353 هم که مخفي بودم به آقاي رجايي 
گفتــم که اگر آقاي هاشــمي رفســنجاني به نظريه 
»ارزش اضافي« نقــدي دارند، مطرح کرده تا آن را 
در راديو ميهن پرستان منتشر کنيم و روي آن بحث 

شود، ولي نقدي به دست ما نرسيد.
در طول سال هاي 53 و 54 در سلول انفرادي زندان 
اوين به اين نتيجه رســيدم که براســاس آموزه هاي 
قــرآن چه حقي داريم که انبيا را از بشــر بودن جدا 
کنيم و آنها را پديده خاص يا مافوق بشــري بدانيم 
و اين مقوله روي مسئله وحي هم اثر گذاشته است، 
به طوري که يکي از متفکران اسامي ما بر اين باور 
است که پيامبر اکرم شخصيتي ويژه داشت و ديگر 
اينکه مدرکات )وحي( ويژه اي هم داشت و عاوه 
بر آن، اين مــدرکات غيرقابل دســترس و غيرقابل 
استدالل است. به نظر من در بيشتر متفکران اسامي 

ما نيز بشربودن انبيا نهادينه نشده است.

خدمات ارزنده اخاقي، ديني و علمي که مهندس 
بازرگان به جامعه فکري ايــران کرده اند قابل انکار 
نيســت، اما اين موضوع مانع از نقد و بررسي افکار 
ايشــان نمي شــود. براي مثال در کتــاب »اخاق و 
جاودانگــي«، دکتــر عبدالکريــم ســروش از قول 
آيــت اهلل مطهري نقل کرده اســت که ايشــان تمام 
کتاب هاي اســتاد خود عامه طباطبايــي را مطالعه 
کرده و موردنقد قرار داده اند. مرحوم عامه، اخاق 
را مانند برتراند راســل قراردادي دانســته و ويژگي 
پايدار انســان را اســتخدام طلبي دانسته اند که شکل 
مؤدبي است از استثمارگري اما آيت اهلل مطهري اين 

ايده را نقد مي کنند.
ازآنجايي که جنابعالي با مرحــوم مهندس بازرگان 
خيلــي مأنــوس بوده ايد، چــه در بيــرون و چه در 
زندان هاي مختلف؛ آيا ايــن نحوه نگرش مهندس 
بــازرگان دربــاره راه بشــر و راه انبيا تــا پايان عمر 

چنان مقاومت هايي کردند و حتي تا پاي شــهادت 
هــم رفتنــد و در تأثيرگذاري افــکار مهندس هيچ 

شکي نيست.
آقاي مهندس بازرگان پــس از آزادي از زندان در 
ســال 1347 با حنيف  نژاد و ســعيد محسن ماقات 
داشــتند، آنها آموزش هــاي مدون را بــه مهندس 
بازرگان ارائه مي دهند؛ کارهايي که آنها تا آن زمان 
روي کتاب »راه طي شــده« در سه دوره مقدماتي، 
متوســطه و عالي انجام داده بودند. آقاي مهندس با 
ديدن دســتاوردهاي آنان گفته بود شما شاگرداني 
هستيد که حاال استاد شده ايد، يعني کارشان را تأييد 

کرده بود.
مرحوم حنيف نژاد بارها »راه طي شــده« را آموزش 
داده بود و بــه من مي گفــت »ذره بي انتها« چکيده 
عمر مهندس اســت و به آن عاقه زيادي داشت و 
مي گفت هر کس ذره بي انتها را مي خواند، ايمانش 
به خدا و جهان ســه عنصري يعنــي »ماده- انرژي- 
اراده« زياد مي شــود. ازنظر تقويت ايمان بچه ها که 
شکي در آن نيست. بايد توجه کرد که آموزش هاي 
مجاهدين به طور سيســتماتيک تحت  تأثير مهندس 
بازرگان بوده اســت و پرسش من در رابطه با همين 

کتاب بود.
شــبهه اي که به آموزش هاي مجاهدين وارد شــده 
دربــاره مالکيت اســت و اينکه چــرا نظريه »ارزش 
اضافــي« را پذيرفته انــد و آن را در کتــاب »اقتصاد 
به زبان ســاده« جزو آموزش هاي خود قرار داده اند. 
ايــن در حالي اســت کــه نظريــه »ارزش اضافــي« 
صرفــاً متعلق بــه مارکس نبود، بلکــه نظريه علمي 
دانشــمنداني همچــون الســال و ريــکاردو بود و 
مارکس هم به عنوان يک اقتصاددان، آن را پذيرفته 
بود. تقسيم بندي »راه بشر- راه انبيا« اين ها بشر بودند، 
الســال و ريکاردو هم مذهبــي بودند. مارکس هم 
جداي از فلسفه ماترياليســم به نظريه ارزش اضافي 
رســيده بود. طبق آموزه هاي مهندس،  راه بشر به راه 
انبيا مي رســد و اين ها انسان هايي بودند که به لحاظ 
علمي اين نظريات را مطرح مي کردند. تقسيم  بندي 
آنــان اين چنين بود کــه اقتصاد علم اســت و دين 

کردند و با ساده انديشــي از کنار موضوع گذشــته 
و مکتب مارکسيســم را پذيرفتند. من فکر مي کنم 
اين يکــي از مواردي بود که به لحاظ آموزشــي و 
ايدئولوژيک در تحوالت ســال 54 نقش داشــت، 
البتــه من منکر فرصت طلبي و رهبري طلبي شــهرام 
نمي شــوم که 50 درصــد بچه هاي مذهبــي را، به 
قــول خودش، حــذف کرد تــا بتواند نشــان دهد 
مارکسيسم بر اسام غلبه دارد )دراين باره مي توان به 
گفت وگوهاي تقي شــهرام و حميد اشرف مراجعه 
کــرد(. وي علــم را مســاوي با ماده گرفــت و راه 
تغيير ايدئولوژي را پيش برد که منجر به بيانيه تغيير 
ايدئولوژي در زمســتان ســال 1354 شد و همچنين 
شــهادت مجيد شريف واقفي و دســتگيري و ترور 

صمديه لباف را به دنبال خود داشت.
توضيح اينکه، انبيا هم بشــر بودند و خدا خطاب به 
آنان مي گويد: تو بشري، »قل انما انا بشر مثلکم ...« 
)کهــف/ 110(؛ همچنين کفار هم خطــاب به انبيا 
مي گويند: »... ما انتم اال بشــر مثلنا ...« )ياسين/ 15( 
پس هم کفار بشــر بودن انبيا را قبول داشــتند و هم 
خدا روي بشر بودن انبيا تأکيد داشته است. سؤال در 
اينجاست که اگر راه بشر را به دو راه تقسيم کنيم و 
بگوييم راه بشــر و راه انبيا؛ صحيح است؟ آيا قرآن 
بــه ما چنين مجوزي مي دهد؟ ضمــن اينکه اين نيز 
مطرح اســت که اگر اين ها هر دو به هم مي رسند، 
آيا تلويحــاً يک مجوزي نخواهد بــود براي اينکه 
راه بشر با ساده گزيني مورد انتخاب قرار بگيرد و به 

راهي غير از دين منجر شود؟
مــن به ياد دارم که در ســال 1352 در يک ماقات 
چهارســاعته که بــا مرحوم طالقاني داشــتم، از من 
درباره مســائل فکري در زندان ها ســؤال کردند و 
من توضيح دادم که کتاب هاي مهندس بازرگان را 
که مي خوانيم به جايي مي رسيم که نمي توان خدا، 
نبوت و قيامت را انکار کرد و آنچه در ما جا مي افتد 
نفي انکار است؛ ولي وقتي بخواهيم از اين کتاب ها 
به راهکار و روش برســيم مشکل به وجود مي آيد 
و بــه ما کمکــي نمي کند و ايــن جمع بندي گروه 
ايدئولوژيک زندان شــيراز بود. ايشان هم در پاسخ 
به من گفتند آموزش هاي مهندس بازرگان جنبه راه 
و روش و طريقت ندارد که اتفاقاً اين موضوع را در 
خاطــرات خود )جلد دوم، آنها که رفته اند( نيز بيان 
کرده ام و در سال هاي بعد ماحظه کردم که مرحوم 
طالقانــي در توشه گيري هايشــان از قرآن به اين امر 
توجه داشــته اند؛ بنابراين تأکيد من روي کتاب »راه 

طي شده« است.
همان طور کــه در خاطرات جلد يــک »از نهضت 
آزادي تا مجاهدين« آمده است، حدود شهريورماه 
ســال 1342 به اتفاق حنيف نژاد بــه ماقات آيت اهلل 
بهشتي در قم رفتيم. تأکيد ايشان روي مطالعه کتاب 
»راه طي شده« بود. به طوري که ايشان گفتند مهندس 
بازرگان يک تنه کار يک دائره المعارف را در اين 
کتاب انجام داده، به ويژه که هم در زمينه اصول دين 

است و هم به زبان فارسي و قابل فهم است.
همچنيــن من شــکي ندارم و شــهادت مي دهم که 
همين تعاليم و آموزش هاي مهندس بازرگان باعث 
شد که همه بچه هاي مجاهدين خودسازي کردند و 

مهدي بازرگان ، آيات محمود طالقاني و مرتضي مطهري به همراه عده اي ديگر در مراسم جشن عيد فطر در محوطه 
باغي در کرج



91
ره 

ما
شـ

 | 9
د 4

ردا
 خ

ت و
ش

به
ردی

 | ا
12

0

انبيا و راه بشــر نکرده است. بلکه صريحاً مي گويد 
کــه علم تنها و همچنين ديگــر صفات عالي بدون 
توجه به ايمــان معني ندارد. گذشــته از آن علم و 
تمدن امروزي عاوه بر مکتســباتي که دارد وارث 
و استفاده کننده از تعاليم مکتب انبيا هستند. گذشته 
از آن، کتاب »راه طي شــده« در جو زماني خاصي 
نوشته شده بود. در آن زمان افکار چپ مارکسيستي 
در بين نخبگان و دانشــجويان رواج داشــت و اگر 
کسي وارد دبيرســتان و دانشگاه مي شد، مي گفتند 
با خواندن فيزيک و شيمي کسي نمي تواند دين دار 

باشد.
در چنين فضايي که از همه جهت، فراگرفتن علوم 
جديد را مصادف با بي ديني و انکار وحي و نبوت 
مي دانســتند، ناگهان مردي شــجاعانه برمي خيزد و 
مي گويد علم نيز در انتها به جايي مي رســد که قبًا 
انبيا آن را بيان کرده اند. عاوه بر اين در آن زماني 
که کســي اســم خدا را در دانشگاه نمي توانست به 
زبان بياورد، مهندس بازرگان خدا را به دانشگاه برد 
و در جلو همگان به نماز ايســتاد و دوران رياستش 
در دانشــکده فني که مقارن با سخنراني وي در راه 
طي شــده بود؛ نمازخانه اي در دانشکده ايجاد کرد 
که مورد اســتقبال دانشجويان ديگر دانشکده ها نيز 

واقع شد.
آنچــه مهندس بــازرگان به صــورت متدولوژيک 
در »راه طي شــده« گفته بود که راه خدا و راه بشــر 
دوگونه اســت و يکي از باالســت؛ آن زمان مسئله 
به صــورت مــوردي درباره حکومــت مطرح بود؛ 
اينکه آيا حکومت از ســوي خداســت يا از سوي 

مردم؟
آري، بحث هــا به صورت موردي مطرح مي شــد، 
مثاً  آن زمان بحث راه انبيا و راه بشر در زندان اصًا 
مطرح نبــود؛ بحث  هايي که ما در زندان مي کرديم 
بحث هــاي ايدئولوژيکــي درباره اجتهــاد، مليت، 
آخــرت يا حتي حکومت بود؛ براي نمونه ما که از 
حکومت اسامي طرفداري مي کنيم، اين حکومت 

ما چه شکلي است؟
اکنــون فکر مي کنم آن نوشــته بايد در کنار ديگر 
نوشــته هاي مهندس به خصــوص تحولي که بعدها 
پيدا شــد و بحــث »بعثــت و ايدئولــوژي« و »ذره 
بي  انتها« و بعد مسائل ديگري چون »خدا و آخرت« 
را به صــورت جامــع موردعنايت و بررســي قرار 

بدهيم.
لطف اهلل ميثمي: از جانب خــود و خوانندگان 
چشــم انداز ايــران از وقتي کــه روي اين مســائل 

مي گذاريد تشکر مي کنم.

نبــود، بلکه مســئله حکومت مطرح بــود؛ اينکه به 
حکومت با چه ديدي و چگونه نگاه کنيم. ما درباره 
بعثت و ايدئولوژي در زندان صحبت مي کرديم. آن 
زمان بحث ما سر اين بود که رژيم حکومت اسامي 
چه نوع حکومتي اســت؟ به اين نتيجه رسيديم که 
يک دموکراســي اعلي  اســت و خدا در اين مورد 
نظري نداده و نوع حکومت را به بشر واگذار کرده 

است.
در زمينــه حکومــت، خداونــد اختيار را به بشــر 
سپرده اســت، اما در جايي که مبدأ و معاد و نبوت 
مطرح اســت و کاري از عهده بشر برنمي آيد، خدا 
راهنمايي کرده است. با همين بينش است که وارد 
مســئله »راه انبيا- راه بشر« مي شــويم. در آن زمان 
مهندس مســئله را به آن شــکل مطرح کرده بود و 
همين طور اين سير تکاملي در فکر او ادامه پيدا کرد 
تا سال 1371 که سخنراني درباره خدا و آخرت را 

مطرح کرد.
همان طوري که در اول صحبتم اشــاره کردم، نبايد 
کتاب »راه طي شــده« را به صورت انتزاعي ببينيد؛ 
بلکه بايد در کنار ديگر نوشــته هاي ايشان آن را در 
نظر بگيريــم. مهندس بازرگان در »راه طي شــده« 
مي گويد راه انبيا که از باال به پايين است و راه علم 
که از پايين به باال اســت، درنهايت به هم مي رسند. 
ولــي درعين حال اذعان دارد که بشــر بدون تعاليم 
انبيا نمي توانست از دوران بربريت بيرون آمده و راه 

علم و تکامل را بپيمايد.
مــن در اينجا چند فراز از کتاب »از خداپرســتي تا 
خودپرســتي« که يکي دو ســال جلوتر از »راه طي 
شده« اســت را نقل مي کنم تا مشــخص شود بشر 
بدون استفاده از تعاليم انبيا نمي توانست راه به جايي 

ببرد؛ ازجمله ايشان در اين مقاله مي گويد:
اگر امروز متفکرين و دانشــمندان به علم مي نازند، 
تاريخ شهادت مي دهد که علم از همان عبادتگاه ها 
و کليســاها و مــدارس ديني طلوع کرده اســت و 
براســاس عقايد توحيدي خداپرستي بنا شده است. 

)مجموعه آثار هشت، صص 179 و 180(
خواه در يونان که اصول آن به دست فاسفه موحد 
ريخته شــد و خواه در کلده و آشور و ايران و مهد 
اسام و اســکندريه و روم به دست کاهنان قديم و 
روحانيون يهود و عيســوي. توجه به علم و دانش، 
جزوي از فرائض آداب ديني بوده اســت. )همان، 

ص 181(
اين قســمت هايي که نقل شــد مربوط به يکي، دو 
سال پيش از راه طي شده است؛ اما چند سال بعد از 
راه طي شده مهندس بازرگان سخنراني ديگري در 
شــب مبعث سال 1339 تحت عنوان »انسان و خدا« 
کرده اســت و در آنجا به اين نتيجه مي رســد؛ که 
اگر بشــر بخواهد بدون توحيد و تعاليم انبيا و فقط 
با توجه به دانش زمانه، به نقطه خوشــبختي برسد، 

محال است. در همين سخنراني مي گويد:
»اعتقاد به قيامت و باالخص لزوم تدارک آخرت؛ 
تدارک قيامت و آخرت يعني چه؟ اعراض از دنيا 
و انتحار؟ نه، پرداختن به دنيا؟ باز هم نه، بلکه عمل 

صالح و خدمت به خلق ...«)همان، ص 95(
بنابرايــن با توجــه به اين دو ســخنراني که ماقبل و 
مابعد راه طي شــده هستند فقط اکتفا به تشريح راه 

مبارکشــان ثابت و پايدار مانده بود، يا جنبه موردي 
و موقت داشت؟ تأکيد من درباره اين سؤال خاص 
ازاين جهت است که پس از سال 1354 و بيانيه تغيير 
ايدئولوژيک اصلي ترين دغدغه من آسيب شناسي و 
ريشه يابي آن پديده بود و دراين باره خود را به ملت 

ايران مديون مي دانم.
 محمد بسته نگار: با نام و ياد خدا و تشکر از شما 
بــراي فراهم کردن چنين فرصتــي که ديدگاه هاي 
مهندس بازرگان موردبررسي و نقد قرار بگيرد. من 
به ديدگاه هاي مرحوم حنيف نژاد و دوســتان ايشان 
احتــرام مي گذارم؛ اما با بعضي از برداشت هايشــان 
اختاف دارم. بايد يادآوري کنم که تا ســال 1342 
که به زندان افتادم، در انجمن اســامي دانشجويان 
و در نهضــت آزادي و حتي گاهي اوقات در کوي 
دانشــگاه، با حنيف نژاد و بقيه دوستانشــان جلساتي 
داشــتيم؛ ولي پس از ســال 1342 که مــن همراه با 
مهندس بازرگان، مرحوم طالقاني و دکتر ســحابي 
بازداشت شــديم، ارتباطمان قطع شد. درزماني که 
در زندان بوديم، حنيف  نژاد و دوستانشــان به راهي 
رفتند که در آن راه تجربياتي کســب کردند و اين 
تجربيات و ديدگاه ها و دستاوردهاي حاصل از آن 
را بيــان کردند. من نيز مي خواهم تجربه اي را که به 
آن رســيدم مطرح کرده تا ابهامات برطرف شــود، 
البته ممکن است تجربه من و آقايان قدري مغايرت 
داشته باشد. برداشــت هايي که ايشان از نوشته هاي 
مرحوم بــازرگان مي کنند، براي مثال اين گونه بوده 
که ايشان بحث از علم االشــيا کرده اند و به نتايجي 
رســيده اند کــه جنبه راهبردي نداشــته اســت؛ اما 
برداشت من از نظريات مهندس بازرگان متفاوت با 

مجاهدين است.
اما آنچه من از ديدگاه هاي مرحوم بازرگان برداشت 
کردم، يک تفکر انتزاعي نيست؛ بلکه از مجموعه اي 
از کتاب هــا و افــراد مختلف منتج مي شــود. افکار 
و ايده هاي مرحوم طالقاني و تفســير قرآن ايشــان، 
به عاوه کتاب هــاي مهندس بــازرگان اعم از »راه 
طي شده«، »عشق و پرستش« و سخنراني هايي که تا 
آن زمــان کرده بود، همگي اين هــا در کنار هم بر 
من اثر داشت. وقتي به گذشته نگاه مي کنم، متوجه 
مي شوم يک سلسله افکاري آمده که مجموعه آنها 
با هم بايستي راهنماي عمل ما در شرايط فعلي باشد.

مهندس بازرگان با ديد علمي به مسئله نگاه مي کرد، 
طالقاني با ديــد قرآني نگاه مي کرد، بعدها شــهيد 
مطهري با ديد فلسفي به مسائل اجتماعي نگاه کرد 
و مسئله آزادي و دموکراسي را درآورد و در امتداد 
آن دکتر شــريعتي که جامعه شناســي خوانده بود با 
ديــد اجتماعي، به اجتماع و مســائل اجتماعي نگاه 
کرد. اکنون براي ما و نسل جوان ما مجموعه  اين ها 

را بايد در نظر گرفت.
آن زمــان که ما در زندان بوديم، موضوع »راه انبيا- 
راه بشــر« دغدغه من نبود که تفکيک قائل شــوم و 
بپرســم چرا راه بشــر و راه خدا و انبيا )که از باال به 
پايين اســت( هر دو به هم مي رسند، اما رابطه من با 
آقاي مهندس بازرگان، تنها رابطه استاد و شاگردي 
نبود؛ بلکه بسيار دوستانه و صميمي مانند دو رفيق با 
هم کار مي کرديــم و مأنوس بوديم. آن زمان براي 
مهندس بازرگان بحث کتاب »راه طي شده« مطرح 
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استناد مي کنند.
در ايــن بخش، با توجه به تفــاوت ميان زبان هاي 
ضمير ناآگاه و شــعور آگاه، نشان داده شده است 
کــه کام وحياني در قلمرو آگاهي و بر اســاس 
تفکر شــکل گرفته اســت و لــذا، گزاره هاي آن 
نمي توانــد نامعقــول يا خردســتيز باشــد، هرچند 
بســياري از مردم، به رغم تأکيــدات مکرر قرآن 
در ضــرورت تفکر در آيــات و پيروي از فرامين 
عقل، ترجيح مي دهند متعبدانه )و موروثي( ديني 
را بپذيرند و بي چون وچرا از دســتوراتش اطاعت 
کننــد، آموزه هاي وحياني اين نــوع دين داري را 
يکســره رد مي کنند. دين داري مقلدانه چه بسا که 
مانــع از انجــام برخي منکرات شــود، ولي هرگز 
شــخص را در مســير آگاهــي، آزادي و اعتا و 
شکفتگي وجودي که هدف وحي است، هدايت 
نمي کند. چنيــن فردي نمي تواند از منظر شــعور 
الهــي به خود و جهان بنگــرد و در پرتو صفات و 
افعالش در آفرينش جهان و انســان، رفتار خويش 

را نقد و اصاح نمايد.

وجه تمايز عقالنيــت وحياني از عقالنيت 
فلسفي و علمي

در قــرآن بيش از 150 بار به تعقــل، تفکر، تفقه، 
نظر و تدبر در امور توصيه شــده اســت، ولي بايد 
ديد اين عقانيت، عيناً مشــابه عقانيت در فلسفه 
يا علم است؟ و اگر نيست، پس نسبتي با تعقل که 

متضاد با تعبد است ندارد.
از ميان معني عقل ســه تعريف بيشتر رواج داشته 
اســت؛ نخســت، عقل هســتي )لوگوس( يا خرد 
کلي که خاســتگاهش يونان است. علت پيدايش 
جهــان و قانون کلــي حاکم بر آن، شناســاگر و 

هدف ايــن مقاله نقــد و رد دو ادعاي هم ريشــه 
بــود؛ يکي، ضــرورت »تعبــد« در ديــن داري و 
ديگــري متناقض بودن دين داري و روشــنفکري. 
در مقاله شــماره پيشــين نشــريه »دين؛ تعبد يا 
تعقل« نشــان دادم که آموزه هاي وحياني بي نياز 
به تأويل، صراحتاً ناقض هر دو ادعا هستند. با اين 
شــرط که »دين« را با همان تعريفي در برابر تعبد 
و عقانيت قرار دهيم که در قرآن تصريح شــده 
اســت و نه همان که عامه مردم مي شناســند يا در 
دين داري راست کيشــي معمول است. براي پرهيز 
از خلط ميــان دين و غيرديــن، اوالً، به تبعيت از 
آيات قــرآن، بين »ديــن« و »شــريعت« تفکيک 
قائل شــدم؛ ثانيــاً، تأکيد کــردم آموزه هاي دين 
کــه برآمده از تجربــه وحياني پيامبر اســت، تنها 
يــک بخش از معارف ســه گانه قرآني را شــامل 
مي شــوند. دو بخش ديگر، يکي احکام شــريعت 
اســت و ديگري معارف غيرديني است که صرفاً 
کارکرد زباني دارند و از فرهنگ و زبان مخاطبان 
آن روزي اخذ شــده اند. از آن جمله ، روايت هاي 
تاريخي، تمثيل، اســتعاره و حکايات، اســاطير و 
آگاهي هاي مــردم عصر دربــاره طبيعت، کيهان 
و انســان هســتند. معانــي وحيانــي در قالب زبان 
معمولي مخاطبان مســتقيم شــکل گرفته اســت؛ 
لذا بــه پديده هاي طبيعي و تاريــخ همان گونه که 
مردم )اُميين( مي نگريســته اند اشــاره کرده است. 
بنابراين برخاف آموزه هــاي وحياني )ديني( که 
با براهين و شواهد عيني مدلل و مردم به تعقل در 
آنها دعوت شده اند، به مسئله صدق يا کذب آنها 
ورود نکرده اســت و باور بــه آنها هرگز از لوازم 
ايمــان و ديــن داري نبوده و نبايد باشــد و اين در 
حالي است که مدعيان معموالً به جاي گزاره هاي 
دينــي، به اين نوع معارف، يعني اجزاي متشــکله 
زبان قرآن يا احکام اجتماعي و سياســي شريعت 
که مقيــد به زمان و مــکان بوده و نســخ پذيرند، 

پي نوشت: باتوجه به کسالت اخير آقاي بسته نگار 
از خوانندگان طلب دعا براي شفاي کامل ايشان 
را داريم. همچنين از ديگر متفکران و دلسوزان 
دعوت مي شود با اين گفت وگو به منظور درج 

در نشريه، برخورد فعال داشته باشند.

 پي نوشت
1-ايــن راه، راه انبيــا بود که پرواز مســتقيم اســت و از 
باالي ســر مســائل و مشــکات به هدف واصل شده اند. 
راه بشــر غير از اين اســت، راه ما راه خاکي است. ما اگر 
مي خواهيم از جلگه اي به قله کوه برسيم، مجبوريم با پاي 
پياده قدم به قدم پيش رويم و در پســتي ها ســرازير شويم 
و از بلندي ها باال برويم. ســر راهمــان درنتيجه پيش آمد 
موانــع، انــواع پيچ وخم هــا و حتي انحراف. برگشــت ها 
وجود خواهد داشت. چه بسا به خطرات بربخوريم... ولي 
درهرحــال مي خواهيم آن راه را طي کنيم، اگرچه مدت 
بيشــتر و زحمت زيادتر الزم باشد. به پيامبران مي گوييم: 
اگر شــما راســت مي گوييد و دعوي »انا بشرکم مثلکم« 
صحيح اســت. ما هم که بشر هستيم، باالخره بايد بتوانيم 
اين راه را طي کنيم و به همان هدف و حقيقتي که شــما 
مدعي هستيد با پرواز مستقيم دسترسي يافته ايد، برسيم و 

به رأي العين ببينيم.
پيغمبــر مي گويد: من از راه وحــي درک وجود صانع و 
قبول قيامت را کرده ام. ما مي گوييم با پاي تجربه و تربيت 
و با چشــم استدالل بايد به آن برســيم. ايرادي هم به آن 
نيست. بشر چنين خلق شــده است. )کتاب راه طي شده، 

صص 42 و 43(
فاســفه خودشــان بزرگ ترين عامل تضعيف و تخريب 
يکديگر مي گردند. البته بشــر نســبت به موضوع عمل و 

نظريه هر دو دسته عاقه مند و شديداً نيازمند مي باشد.
انبياء نيامده اند تا در برابر دانشمندان دکان باز کنند و علم 
به مــردم بياموزند چراکه علم بايد از طريق مشــاهده در 
طبيعت و عمل به زندگي و تجربه اندوزي حاصل شــود. 

)همان، ص 28(
ظهور دانشمند و فيلسوف در محيط هاي عالم پرور مترقي 
و متمدن، نســبتاً منظــم رخ مي دهد. تربيت دانشــمند و 
فيلســوف در مکتب يا نزد اساتيد معين، به وسيله کتاب و 

مسبوق به مدتي تعليم و مباحثه است. )همان، ص 28(
ظهور پيغمبران در ميــان اقوام جاهل و عقب افتاده گمراه 
که در سراشيب اضمحال و خرافات يا فساد قرار گرفته 
بودند، رخ داده اســت. از مکتب و معلم و سوابق تحصيل 
آنها روايت و نشانه اي در دست نيست، بلکه آثار و اقوال، 

بيشتر عدم آن را حکايت مي کند. )همان، ص 29(
اصًا ديــن )چه در نزد پيشــروان و چه در نــزد پيروان( 
يک امر دروني وابسته انسان است، درحالي که علم يک 
عارضه ســطحي و مشــهود خارجي يعني عمل حواس و 
مغز است و کاري به ملکات و مکتسبات شخصي ندارد. 
عالم در اثر مشــاهده و کشف ممکن است مطلع و طالب 
و سالک شود؛ درصورتي که مؤمن درنتيجه سنخيت ذاتي 
و عشق و جذبه و طلب، به کشف و شهود و بيان مي رسد. 

)اين دو، دو وادي و دو راه مختلف اند.(
دين جنبه عملي دارد و نمي تواند از عمل و تقوا خالي بوده 
و تأثير و تربيت و تغيير خلقت ايجاد نکند، درصورتي که 
علم و صنعت تعلقات خارجي شخص مي باشند و سواي 

ايشان اند. )همان، ص 40(■

عقل گرايي و دين داري، 
تناقض يا سازگاري؟

حبيب اهلل پيمان 
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دشوار و باتکليف چه بايد بکند و چه نبايد انجام 
دهد. آنچه اين پديده را امکان پذير مي ســاخت، 
»ذهــن دوجايگاهي« بود که هم مســئول کســب 
مهارت هــاي مختلــف بــود و هــم فعاليت هــاي 
روزانــه را در غيــاب آگاهــي به طــور خودکار 
هدايت مي کرد. در اين حال اگر شخص در برابر 
موقعيت هاي پيش بيني نشــده اي قــرار مي گرفت، 
بايــد صبر مي کــرد تا ندايــي از جايگاهي ديگر، 
بــا اندرزهايــي هشــداردهنده کــه در تجربيات 
زندگــي فردي ذخيــره شــده اند، ناآگاهانه به او 
فرمان چاره جويــي دهد.)جوليــان جينز، 1389( 
امــا در دومين هزاره پيش از ميــاد بنا بر عواملي 
چند ازجمله بروز آشوب هاي اجتماعي، جنگ ها 
و مهاجرت هاي وســيع جمعي، ناکارآمدي ذهن 
دوجايگاهــي از مقابلــه مؤثر بــا وضعيت جديد 
آشکار شــد و موجبات فروپاشي آن فراهم آمد. 

ازآن پس، تحول به سوي آگاهي تسريع گرديد.
البته شــعور ناخــودآگاه بخشــي از کارکردهاي 
خــود را حفظ کرده اســت، همان طــور که پيش 
از آن شــعور توارثي)غريــزي( بــه فعاليت خود 
در  مي دهــد.  ادامــه  محدوده هــاي خاصــي  در 
موقعيت هــاي  در  تصميم گيــري  مرحلــه،  ايــن 
تــازه و دشــوار و پيچيده به شــعور آگاه واگذار 
گرديــد. پيش از آن هم به طــور اتفاقي، ايده ها و 
رهنمودهاي نو و راهگشــا در شــعور آگاه بعضي 
افراد پديدار مي گشــت. با ورود به عصر آگاهي 
بســاط الهه و الهه پرســتي به تدريج برچيده شد و 

»پادشاه-خدايان« بي اعتبار گشتند.
ازجملــه عوامل ظهور آگاهــي، قلم و کتابت بود 
که جايگزين دريافت هاي شنيداري شد. به همين 
خاطــر، در قرآن از آن به عنــوان يک تحول مهم 
و موهبتــي پــرارزش و دوران ســاز از جانب خدا 
به انسان، ياد شــده و به آن سوگند خورده است.

)ســوره قلم(. آگاهي، ويژه نوع انســان اســت و 
پس از تکوين زبان آغاز و بر پايه اســتعاره شکل 
گرفته است. مشخصه مهم ديگر آگاهي، کاربرد 
شــيوه تمثيلي اســت؛ خلق دنياي تمثيلي بر اساس 
زبان، ساختن فضاي تمثيلي همراه با »من« تمثيلي، 
همان کــه مي تواند فضا )درون ذهن( را مشــاهده 
و به شــيوه اســتعاري در آن حرکــت کند و آن 
را به مثابــه يکــي از منابع شــناخت بــه کارگيرد. 
به طوري کــه ذهــن آگاه را مي توان يــک تمثيل 
فضايي از دنياي واقعي توصيف کرد. )جينز: 81(

رؤيا، زبان ناخودآگاه است
آيا آيــات وحياني، روايــت پيامبــر از رؤياهاي 
شــبانه خود است؟ براي پاســخ دادن يک راه اين 
اســت که به مقايســه تطبيقــي ميان زبــان رؤيا و 
زبان قــرآن بپردازيم. اين اندازه مي دانيم که رؤيا 
نتيجــه فعاليت ضمير ناخودآگاه اســت و تصاوير 
و گفتارهــاي آن عمومــاً بــا ايــن زبــان بازنمود 
مي شوند؛ لذا اگر ثابت شود که گزاره هاي قرآني 
از جنس آگاهي هســتند و در قالب زبان آگاهي 
صورت بندي شده اند، نظريه مزبور از اعتبار ساقط 

وي در آفرينــش بي وقفه جهــان و تغيير و تحول 
آن مي پردازد. در اين حوزه از چگونه »هست« ها 
و »شــدن«ها سخن مي گويد و گزاره هايش تبييني 
الهــي  و توصيفي انــد. ســنت ها و سرمشــق هاي 
در آفرينــش نيــز همانند معيارهــاي اخاقي پايه 
نقد و ارزشــيابي و تعليم و هدايــت مردم جوامع 
بشــري اند. انتظاري جز اين از قرآن مغاير با حوزه 
مسئوليتي اســت که براي خود و پيامبر تعريف و 
مشخص کرده اســت، آموزش حکمت و تربيت 
و تزکيه اخاقي )ســوره جمعه: آيه 2( در جهت 
نيــل بــه آزادي، آگاهــي و رســتگاري )فاح( 
اســت که جز در ســايه عمل در چارچوب سنن 
و ارزش هــاي الهي و پيروي از سرمشــق وي در 
آفرينش و تکامل انســان، دســت يافتني نيســتند. 
پيامبر هم رسالت خود را کمک به تعالي اخاقي 
آدميان توصيــف مي کند )اِنِّي بُِعثُت اِلُتِِمُم َمکاِرُم 
ااَلخاق(. بنابراين، کســي که طالــب زندگي و 
روابطي از نظر روحي و اخاقي، ســالم و پرنشاط 
و بالنده اســت، بايد براي دستيابي به سرمشق هاي 
مطلوب بــه تفحص و تفکــر در تجلي هاي عيني 
بينــش و عمل خدايي در جهان پرداخته و در فهم 
چگونگي پيدايش، تکامل حيات انســان و راز بقا 
يــا نابودي آن تحقيق کند. )ســوره يوســف: آيه 

109؛ سوره عنکبوت: آيه20(
اين مهم جز از راه تحقيق و تتبع عقاني و تجربي 
در عرصه هــاي مختلف آفرينــش و عمل خدايي 
حاصل نمي گردد )سوره فصلت: آيه53( و اينکه 
تنها انسان هاي آگاه و خردورز مي توانند به معناي 
درست کلمه دين دار باشند)سوره زمر: آيه 18( و 
به همين دليل دين توحيدي به عصر آگاهي انسان 

تعلق دارد نه دوران ناآگاهي.

مراتب آگاهي
در نخســتين مراحل ظهور آدمي، شــعور غريزي 
غلبــه داشــت، ســپس همــراه بــا تکامــل مغز و 
پديدآمدن ذهنيت، به تدريج و به طور روزافزوني 
مديريــت بخشــي از فعاليت هــا توســط شــعور 
ناخــودآگاه انجــام گرفت. دوراني که براســاس 
برخي مطالعات انجام شــده تــا دومين هزاره پيش 
از مياد ادامه داشــت. در همين دوره اســت که 
الهه ها در مقياس وســيعي در جوامع حضور دارند 
و از طريق الهامات شنيداري و ديداري به شخص 
مخاطــب رهنمــود مي دادند کــه در هر وضعيت 

ســامان بخش هســتي که بنــا به يک نظــر درون 
طبيعت اســت و از درون آن را ســامان مي دهد و 
به نظــر ديگر، عقل کلي )نوس( جــدا از طبيعت 
اســت. اين عقل قانــون کلي حاکم بــر پديده ها 
و اساس هســتي اســت، پس فقط با عقل شناخته 
مي شود. دوم، عقل پردازشگر )ارسطويي( که در 
پرتو آن آدمي قادر به فهم اسباب و علل و روابط 
بين اشــيا است و سوم، عقل به مثابه مجموعه اي از 
قواعد و ضوابطي )منطق( که در اســتدالل به کار 
مي روند و چون قانون منــدي طبيعت هماهنگ با 
قوانيــن عقل کلي اســت؛ لذا عقــل آدمي نيز که 
ساختاري عقاني )رياضي( دارد، از عقل طبيعت 
پيروي مي کنــد. به اين ترتيب عقــل و طبيعت دو 
جلوه از يک حقيقت )عقل هســتي( هســتند. در 
تفکــر مــدرن )دکارت( عقــل و طبيعــت از هم 
جدا، ولي بر اســاس آنچه تجربه به عقل مي دهد 
و کمکي که عقل در پــردازش داده هاي تجربي 

مي کند، همخواني دارند )شناخت يقيني(.
عقل قرآني اساســاً رقيب يا بديل عقل فلســفي يا 
علمي نبوده، هدف اصلي اش، »شــناخت« اسباب 
و علل ظهور و روابط مادي بين پديده ها نيســت، 
بلکه در درجه اول نيروي شعور يا فاهمه اي است 
که بر ســه محور خدا، انســان و طبيعــت به تأمل 
مي پــردازد، کارش با مشــاهده پديدارهاي جهان 
درون و بيــرون کــه تجليات عيني خدا هســتند، 
آغاز مي شــود و از اين طريق )با واســطه طبيعت( 
در درجــه اول با اخاق و نظام ارزش هاي الهي و 
ســنت هاي او در آفرينش و تغيير و تکامل جهان 
آشنا مي گردد. سپس بر پايه همين يافته ها به نقد و 
داوري رفتار خــود و نظامات اجتماعي و اخاقي 
افــراد و جوامع مي پــردازد و چون خــدا، به مثابه 
شــعوري فراگيــر و خاق و کنشــگر )و نه عقلي 
کلي و منتزع و بيرون از عالم عين( در جهان عمل 
مي کند بي آنکه به آن وابســته باشد، لذا در همان 
حال که طبيعت ظاهراً ميانجي انســان و خداست، 
اما درعين حال، خدا مســتقيماً با انســان در تعامل 
است. درســت اســت که يک محصول تعقل در 
پديدارها در آفاق و انفس، دســتيابي به معيارهاي 
رفتار اخاقي )خدايي( اســت، مبني بر اينکه چه 
کارهايــي را »بايد« انجــام داد و از چه کارهايي 
بايــد اجتناب کرد، )معناي لفظي عقل بســتن پاي 
شتر اســت( ولي تعقل قرآني را نمي توان به يک 
آمر به معروف و نهي کننده از بدي فرو کاســت. 
چــه اين کار نيازي به تعقــل که الزمه اش آزادي 
فکر و اراده اســت، ندارد. وقتــي قرآن آزادي و 
اختيــار آدمي را به رســميت مي شناســد و به آن 
احترام مي گــذارد، براي هدايت وي چاره اي جز 
تکيه بر باوري برآمده از تجربه شــهودي و تفکر 
آزاد و خاق در امور ندارد. از او مي خواهد که با 
تعقل و تفکر در پديدارها و حوادث در هر مورد، 
راه »درست« و عمل »خير« را از راه کژ و گمراه و 
عمل »شــر« تمييز دهد. تعقل قرآني وجه شناختي 
هم دارد؛ زماني که به تفحص براي پيداکردن رد 
پاي ســنت هاي خدا و صبغه و ســبک و سرمشق 

ازجمله عوامل ظهور آگاهي، 
قلم و کتابت بود که جايگزين 
دريافت هاي شنيداري شد. 
به همين خاطر، در قرآن از 

آن به عنوان يک تحول مهم و 
موهبتي پرارزش و دوران ساز از 
جانب خدا به انسان، ياد شده و 

به آن سوگند خورده است
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خاصــي مي جويند، نــداي دلداري دهنده پدر و 
مادر يا يک دوست شــفيق و فرزانه را مي شنوند. 
ايــن فعاليت ها را بــه دليل خصلــت ناآگاهانه و 
غيرارادي شــان بايد به ضمير ناخودآگاه نســبت 
داد. در »رؤيــا« هــم ضمير ناخــودآگاه پيام هاي 
خــود را از طريق تصاوير و بــه زبان ويژه خود به 

گوش و چشم شخص مي رساند.
امــا »آگاهي« محصول فعاليــت ذهن خودآگاه و 
مقوله اي به کلي متمايز از ناخودآگاه است، با زبان 
)و کتابت( به وجود مي آيد و توســط زبان به آن 
دســت مي يابيم. آگاهي زماني است که از چيزي 
که ادراک مي کنيم آگاه باشــيم )برتراند راسل(، 
آگاهي با ادراک حســي فرق دارد، با شــناخت 
هم يکسان نيست، شــناخت مي تواند ناخودآگاه 
حاصل شود. انجام فعاليت هايي هم که به مهارت 
و آموختن نياز دارد، مثًا تايپ کردن، رانندگي و 

نظاير آن نيز بدون آگاهي انجام پذيرند.
مشخصات زبان و منطق آگاهي

آگاهي زماني اســت که »مــن« بتواند »من«اي را 
که دارد مي نويسد و به چيزي فکر مي کند، ببيند. 
در آن صورت جمله من دارم درباره فان مطلب 
فکر مي کنم و مي نويسم، جمله اي آگاهانه است، 
»کســي« بايد باشــد که »درون نگــري« کند. اين 
همان »من تمثيلي« است که از مشخصه هاي اصلي 
آگاهي است. اين نوع فعاليت، يعني درون نگري 
آگاهانــه، جســت وجو در فضاي ذهنــي نيازمند 
تمرکز حواس اســت تا »من« جســتجوگر ناظر و 
انديشــمند از نفوذ افکار و تمايــات ناخودآگاه 

در امان بماند.
خودآگاهــي زمانــي پديد مي آيد که شــخص با 
استفاده از داوري ديگران درباره خود و از آنچه 
خود درباره خود مي داند و بر اســاس آگاهي از 
آنچه تاکنون انجام داده اســت، دست به ساختن 
يــک »خود« بزند که به او کمــک کند بداند چه 
»مي تواند« انجام دهد و چه »نمي تواند«، چه »بايد« 
بکند و چــه »نبايد« بکند. )با ايــن »من« در قرآن 

که اين فرمان ها مستقيم يا از طريق واسطه هايي از 
درون ذهن ناخودآگاه به گوش مي رســيد و فرد 
از انجامشــان گريزي نداشــت. آنان، در شرايطي 
نبودند که درباره آنچه به آنها، از بايدها و نبايدها 
گفته مي شد، بينديشــند و با معيارهايي انتخابي و 
نگاهي دورانديشــانه بسنجند و آگاهانه بپذيرند يا 
رد کنند، فرامين شــعور ناخــودآگاه، بي ميانجي، 

تفکر و تعقل به اجرا گذشته مي شدند.
پرسش و نقد خويش، کار خودآگاهست

در قلمرو ناخودآگاه، فرمان از عمل جدا نيســت 
و گوش دادن به معناي فرمان بردن اســت. پرسش 
طرح نمي شــود، کســي در صحت فرامين ترديد 
نمي کنــد و تناقــض و تضــاد ادراک نمي گردد، 
زيــرا افــراد فاقد ذهنيــت دروني شــده و وجدان 
)خودآگاه( هســتند. به عبارت ديگر، کسي فضاي 
درونــي ذهن )خويشــتن خويــش( را نمي بيند و 
طبعاً خود را مورد پرســش و انتقاد قرار نمي دهد. 
اين شــعور خودآگاه اســت که خود را مســئول 
تصميمات و اقدامات انجام شــده مي شناسد و در 
درون بــا خويش جــدل مي کند، به خــود فرمان 

مي دهد و جهت عمل را تعيين مي کند.
زبــان ناخــودآگاه جنبــه اقناعي نــدارد و در آن 
کوششــي براي اثبات درســتي آموزه ها از طريق 
استدالل يا اســتناد به شــواهد و تجربيات واقعي 
صورت نمي گيرد. در آن تشــبيه، تمثيل، حکايت 
و اســتعاره، به کار نمــي رود. اراده انســان عصر 
پيش آگاهــي مقهــور فرامين مراجــع بيروني و با 
اميــال پرقدرت ناخــودآگاه بود. فراميــن الهه ها 
و خدايــان در نيمکره راســت، جايــي که تصور 
مي شــود تجــارب هشــداردهنده وجــود دارند، 
تکويــن يافته پــس از انتقال بــه نيمکره چپ در 
آنجا شــنيده مي شــدند.2 )شک نيســت که اين 
نداها وجود داشــته اند و دارند( تجربه ذهني آنها 
هماننــد شــنيدن صــداي واقعي با منشــأ خارجي 
اســت. امروزه هم برخــي افراد وقتي زير فشــار 
شــديد عصبــي قــرار مي گيرنــد و راه گريــز و 

مي شــود. درباره رؤيا ديدگاه ها بســيار متنوع اند. 
برخي پيشاتاريخي هستند، بعضي متعلق به فاسفه 
يونــان قديم و بعضــي ديگر جديــد و اصطاحاً 
علمي محســوب مي شــوند. در منابع اسامي هم 
دراين باره به فراواني سخن رفته است. در گذشته 
دور، رؤياها الهاماتي از جانب خدايان يا شــياطين 
قلمداد مي شــدند و معمــوالً آينــده را پيش بيني 
مي کردند. ارســطو الهي بودن رؤيــا را رد کرد و 
آن را کار شــيطان توصيف کــرد، چراکه از ديد 

او، طبيعت اساساً شيطاني است نه الهي.
پيــش از ورود علــم جديــد بــه ايــن عرصــه، 
رؤيافرافکنــي چيزهايي را توصيــف مي کرد که 
تنهــا درون ذهن واقعيت داشــتند نه دنياي بيرون. 
دشواري فهم اين پديده به خاطر خاستگاه آن در 
ضمير ناخودآگاه و حافظه تاريخي شــخص است 
که نه تنها اميال، بلکه فشرده اي از حوادثي که طي 
هزاران و بلکه ميليون ها سال بر نوع انسان گذشته 
و سرنوشــت او را شکل داده اســت، در آنجا در 
قالب زبان ويژه )اغلب اســطوره اي(، نگاهداري 
مي شوند؛ لذا در رؤيا انسان از عالم آگاهي خارج 
مي شــود؛ »در رؤيا، ذهن ما از مضمون هاي منظم 
آگاهي هشــيارانه و زندگي و رفتار عادي زدوده 
مي شــود« )اســترومپل، 1877( در ضمــن، رؤيا 
از تأثر حــوادث روزمره زندگــي به کلي برکنار 
نيست، بعضاً آن را ادامه حالت بيداري خوانده اند 
کــه ما را بــه تجربه هاي روز پيــش پيوند مي زند 

)هافنر، 1887(.
صرف نظــر از تفاوت هــاي بعضاً عميقــي که بين 
اين ديدگاه ها وجــود دارد، يک چيز تا حدودي 
مســلم اســت، اينکه مواد، اطاعــات، تجربيات 
و محرک هــا از هــر جا آمــده باشــند، رؤيا آنها 
را در قالــب زبان و نمادهايــي ترکيب و بازنمود 
مي کنــد و منطقــي را در ايجاد رابطــه في مابين و 
معنابخشــيدن به آنها به کار مي بــرد که با زبان و 
منطق شعور آگاه به کلي متفاوت است. به تفاوت 
منطق و سياق پيام هاي ناخودآگاه )اميال، الهامات 
و پيشــگويي ها( و پيام هايي که توسط شعور آگاه 
دريافت و پردازش مي شوند، اشاره خواهيم کرد. 
در قــرآن مواردي از اين قبيــل، عموماً مربوط به 
گذشتگان و به نقل از تاريخ اسطوره اي يا مذهبي 
و فرهنگ برخي اقوام روايت شــده است، )نظير 
رؤيــاي حضرت يوســف يا هم بنــد او در زندان 
فرعــون(. امــا در مورد آياتي که بــه پيامبر وحي 
شــده و در قرآن مکتوب گرديــده قضيه به کلي 
فرق مي کنــد. اين آيات، در شــعور آگاه –و نه 
ضمير ناخودآگاه- شــکل گرفته اند و مخاطبشان 
ذهن خودآگاه پيامبر و ديگر مردم است. به همين 
دليــل در تبيين مطالب از منطق خرد پيروي کرده 

است.
زبــان قرآن زبان آگاهــي و خردورزي 

است
تبعيــت کورکورانــه از اوامــر و نواهــي مراجع 
صاحب قدرت معنوي يا مادي، بيروني يا دروني، 
از ويژگي هــاي دوره پيش آگاهي اســت؛ زماني 
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تجربه گذشــته با واقعيت هاي کنوني و پيش بيني 
پيامدهاي هر اتفاق يا اقدامي، هم حقيقت مســئله 
و ماهيت بحران و هم راه برون رفت از آن آشکار 
شــود. براي اين منظــور رويکردي اســتفهامي- 
انتقادي )جدل بيــن امر معقــول و نامعقول( البته 
مســتدل و مستند به شواهد الزم بود تا شعور آگاه 
مخاطبان را فعال کــرده متوجه وجود تناقض در 
عقايد و رفتارشــان کنــد. نمونه بــارز اين جدل 
منطقــي )ديالکتيکي( بيــن کام معقول توحيد و 
نامعقــول شــرک را قرآن در يــک گفت وگوي 
فرضي بين ابراهيم )ســخنگوي جنبش توحيدي( 
و نماينــدگان نظــام شــرک بــه تصوير کشــيده 
اســت. )ســوره ابراهيم: آيــات 66-51( تصوير 
مشــابه ديگري، به همين اندازه روشنگر، از يک 
گفت وگوي فرضي ديگر، انتقادي )جدل منطقي( 
بين »من« خودآگاه ابراهيم و »من« ناخودآگاه او، 
يکــي تابع منطق عقاني-تجربــي و ديگري پيرو 
عقايد موروثي و کهن الگوهاي ناخودآگاه عصر 
الهه پرســتي، در همين سوره به اثبات تازم ميان 
ايمان و خردورزي در نگاه قرآن کمک مي کند. 
گفتني است که در نخستين آيه به رشد و تکاملي 
)ذهني( که پيش از مبعوث شــدن نصيب او شــده 
است اشــاره مي کند که مبين نيل به خودآگاهي 
اســت. با همين شــعور اســت که به فضاي درون 
ذهن مي نگرد و شــهود تجربي خويش را با شهود 

عقلي تکميل مي کند.

از توهمات  الهام و شــهود تجربي  تمايز 
شنيداري و ديداري

اکنــون محقــق شــده اســت کــه بزرگ تريــن 
بصيرت هاي انساني و ايده هاي نو علمي به گونه اي 
مرمــوز و به طور ناگهاني آن هــم در موقعيتي که 
فــرد انتظارش را ندارد، در اذهــان جرقه زده اند. 
پوانکاره، نابغه رياضي در حال گردش در ســفر، 
درحالي کــه مســائل رياضي را به کلــي فراموش 
کــرده بود، »ايده به وي الهام مي شــود«، ديگري 
)گاوس( شرح مي دهد که چگونه راه اثبات يک 
قضيه هندســي را که ســال ها در انجامش ناموفق 
بود مانند »جرقه اي ناگهاني، شبيه يک آذرخش« 
در ذهنش پديدار گرديد و اضافه مي کند مشکل 
مي توانــم بگويــم آن رشــته ارتباطي کــه آنچه 
را پيش تــر مي دانســتم بــا آنچه توفيق مرا ميســر 
ساخت، به هم پيوند داد، چه بود؟« در آگاهانه و 
معقول بودن آنها همين بس که نخســت، متفکران 
نامبــرده از مدت ها پيــش درباره مســئله الينحل 
خــود فکــر مي کردند و در هر آنچــه به موضوع 
ارتباط داشــت تأمل مي کردنــد. مقدمات کار به 
طريقي »آگاهانه« فراهــم مي گرديد؛ دوم، اينکه 
وقتي ايــده را بــه طريقــي الهامي )يــا وحياني( 
دريافــت مي کردنــد، آن را طــي يــک فراينــد 
خــاق در قالــب گزاره هايي منســجم، جدلي و 
عقل پذيــر و بــا مضمونــي انتقادي يــا به صورت 
سرمشــق به ديگران پيشنهاد مي کردند و سپس به 
آنها توصيه مي کردند ضمن مشــاهده و تفکر در 

دروغ زنــي در بيرون راندن رقبا و تحکيم موقعيت 
خود، به ظهور خودآگاهي)و نزول وحي به انبيا( 
کمک رســاندند و به دنبالش، براي ايجاد ارتباط 
و انتقال معنا و بازنمود خود، نياز وافري به توسعه 
زبان به ويژه ايجاد فضاي استعاره اي و بهره گيري 
از تشــبيه و تمثيل و رمــز و کتابت به وجود آمد. 
زيــرا مفاهيم انتزاعي که حاصل »تفکر« هســتند، 
جــز به ياري زبان اســتعاره قابل توليد و ادراک و 
انتقال به غير نيســتند. در اســتعاره  کلمه اي را که 
بــراي چيز معيني اســت، به منظــور توصيف چيز 
ديگري به کار مي گيرند. زيرا نوعي شباهت ميان 
آنها يا روابط آنها بــا چيزهاي ديگر وجود دارد. 
گفتني اســت که آگاهــي از اســتعاره، محصول 
يک شــهود دروني بود که کاربرد آن در ســطح 
آگاهي ظاهر گرديد و خودآگاهانه به کار گرفته 
شــد. هراندازه مفاهيم انتزاعي در حوزه هاي علم، 
فلسفه، هنر و زيباشــناختي، دين و عرفان بيشتر و 
متنوع تر شــدند، نياز بيشــتري به استعاره به وجود 
آمد. به طوري که جهان معنا فقط به ياري استعاره 
و تمثيل، فهم، بازنمود و بيان مي شــود. در جريان 
ايــن انتقال، گــذار از گفتار آوايــي )معمول در 
حيوانات و نيز در مرحله طفوليت انسان( به گفتار 
دروني نيز انجام گرفت. سرانجام شعور هدف دار 
و خودآگاهانه )بــه تعبير قرآن، نفخه روح الهي( 

جاي ذهنيت درون مدار ناخودآگاه را گرفت.

پيامبران عصرآگاهي
پيامبران بزرگ توحيدي درست در همين مرحله 
که با تضادها و آشــوب هاي بــزرگ اجتماعي و 
بحران هاي فکــري و ديني و فرهنگي همراه بود، 
ظهور کردند. زماني که عجــز رفتارهاي برآمده 
از ساختارهاي استعدادهاي درون نهاده )غريزي( 
و فعاليت هــاي آموخته شــده ناشــي از توهمات 
شــنيداري - فرامين خدايــان در ناخودآگاه- در 
مواجهه با بحران ها و شــرايط پيچيده و پرآشوب 
جديد آشــکار گرديد، معلوم شد فرامين صادره 
از ناخودآگاه بر ســياق چه بايــد کرد و چه نبايد 
کرد، ازاين پس چاره ســاز نيســتند. بشــر نيازمند 
ايده هــا و رهنمودهــاي برآمــده از تفکر خاق 
و خودآگاهانــه بــود، به طوري که بــا پيونددادن 

آشــنا هســتيم( حتي فکر کردن زماني »آگاهانه« 
اســت که معطوف به هــدف معين باشــد، يعني 
فــرد اهدافي را که در ذهــن دارد دنبال کند، اين 
نحوه تفکر هوشــيارانه، ارادي و آگاهانه است و 
لذا با واقعيت ها )ظرف شــرايطي که تفکر در آن 
صورت مي گيرد( ســازگار بوده، سعي مي کند بر 
آن اثر بگذارد. به عاوه، ذهن خودآگاه هميشــه 
آماده پذيــرش انتقاد و داراي قــدرت تمييز حق 

از باطل است.
در تفکر آگاهانه، شخص پس از مشاهده حوادث 
واقعــي و مواجهــه با بحــران و طرح ســؤال، به 
صورتي هدفمند بين حوادث و تجربيات گذشــته 
بــا واقعيت هاي کنوني ارتبــاط برقرار مي کند، به 
پيامدهــا و آنچه ممکن اســت در روزهاي آينده 
از دل حــوادث و تصميمات کنونــي، بروز کند، 
مي انديشد و پس ازآنکه گذشــته و حال و آينده 
را در يک تصوير واحــد معني دار، در برابر خود 
قــرار داد، راه حل هايي را ابــداع و ارائه مي دهد. 
درصورتي که ضمير ناخودآگاه به جاي مشاهده و 
ارتباط با واقعيت، با ساحت خيالي سر و کار دارد 
و همان را واقعي مي پندارد. مشــخصه ديگر تفکر 
آگاهانــه، تمييز حقيقت از کذب، آشــکار کردن 
تناقضات، مشــاهده وجوه متضــاد در درون يک 
حادثه، آگاهي از نفاق و دوگانگي ميان آنچه در 
واقع هســتيم و آنچه به ديگران بازنمود مي کنيم، 
صرف نظــر از اينکه فاعــل آن خود ما باشــيم يا 
ديگــري و باالخــره کوشــش در جهــت اثبات 

حقيقت است.

تاريخ ظهورآگاهي
آگاهي زماني ظهور کرد که اجتماعات انســاني 
به تدريــج از حالــت انــزوا و يکپارچگي دروني 
خارج شــدند، با يکديگــر درآميختند و درنتيجه 
ايــن آميــزش متوجه تفــاوت موجــود در رفتار 
اجتماعــي و مناســک ديني و فرهنگــي يکديگر 
شدند. اين آميزش و ارتباط موجب بروز تغييرات 
در روش هاي زيســت و توســعه و تنوع جمعيت 
شد، يکپارچگي و يکدســتي اوليه از بين رفت و 
ذهــن افراد را متوجه تضادها و دوگانگي ها نه تنها 
در جامعــه که در درون خودشــان کرد. »چيزي« 
در درون خــود يافتند که بــا همان در افراد ديگر 
فــرق داشــت. بديــن ترتيــب، ذهنيتــي متفاوت 
از دنيــاي واقعــي پديد آمد کــه متعاقباً توســط 
خودشــان احســاس و درک گرديد. بــه روايت 
قرآن، امت واحده اوليه، به نحو اجتناب ناپذيري، 
از درون دچار گســيختگي و تنوع و تکثر گرديد 
و از همين جا اختاف و نزاع بروز کرد و آشوب 
و هرج ومــرج جامعــه را فــرا گرفــت. ناتوانــي 
ضميــر ناخــودآگاه براي مقابله با شــرايط تازه و 
ضعيف شدن ارتباط شــنيداري و ديداري، باعث 
نامنظم و کم اثر شــدن کنتــرل ذهن ناخودآگاه بر 
اموري گشــت که پيوســته پيچيده تر مي شــدند. 
تحــوالت مزبــور، همراه بــا پيدايــش کتابت و 
آگاه شدن از ارزش برخورد دوگانه فريبکاري و 

مشخصه ديگر تفکر آگاهانه، 
تمييز حقيقت از کذب، 

آشکار کردن تناقضات، مشاهده 
وجوه متضاد در درون يک حادثه، 

آگاهي از نفاق و دوگانگي ميان 
آنچه در واقع هستيم و آنچه به 

ديگران بازنمود مي کنيم، صرف نظر 
از اينکه فاعل آن خود ما باشيم يا 

ديگري و باالخره کوشش در جهت 
اثبات حقيقت است
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آيات: 78 و سوره سجده، آيه: 9( از به کارگيري 
آن در زندگي ســرباز مي زنند )سوره فرقان، آيه: 

44 و سوره ملک، آيه 22-23(.
قــرآن بــه انســان به عنــوان موجــودي مســتعد 
آگاه شــدن، آزاد و مختار عمل کردن و مسئوليت 
از  نقــد و حسابرســي  و  فرجــام کار  و  اعمــال 
خويش را پذيرفتن مي نگرد و لذا هميشــه شــعور 
آگاه )و خــرد( او را مخاطب قرار مي دهد و جز 
خردورزانه و مســتدل و مستند به شواهد واقعي با 
او ســخن نمي گويد. )سوره انســان، آيه:3؛ انعام: 

آيه 104؛ اسراء، آيه: 13-15(
در يــک گفت وگوي انتقــادي ديگــر، منکران 
مطالــب رســوالن را جعلياتي مي خواننــد که از 
پيش خود ســرهم کرده اند و به اين ترتيب اساســاً 
وجود خدا و وحي به پيامبران را منکر مي شــوند. 
در جواب با طرح چند پرسش به روش سقراطي، 
تناقــض در  ســعي مي کنــد ضمــن نشــان دادن 
گفتارشــان، حقيقت را از زبان خودشــان بيرون 

بکشد، )سوره طور، آيه:33(
قرآن در داســتان ابراهيم نيز نمونه هايي از روش  
بحث وجدل منطقي را به کار مي گيرد تا مخاطبان 
را به تفکر و مباحثه روش مند ترغيب و از ســخن 
از روي تعبد و تقليد دســت بدارند.)سوره، انعام: 

)74-79

فرجام دين داري مقلدانه و متعبدانه
در زيــر دو گفت وگــوي انتقــادي، يکــي ميان 
فرودستان و اربابان فرادستشان و ديگري بين آنها 
و رهبر فريبکار و شيطان صفتشان، هنگام مواجهه 
با حسابرسي در روز رســتاخيز به نمايش گذاشته 
شــده اســت، هر طرف ســعي مي کند ديگري را 
مقصــر و در بزنــگاه انتخــاب راه و آئيني که به 
ايــن نقطه انجاميده اســت، از خود ســلب اختيار 
و مســئوليت کند. گفت وگويي کــه در حقيقت 
در لحظه خودآگاه شــدن در مواجهه با عواقب و 
نتايــج انتخاب ها و اقداماتي کــه انجام داده ايم و 
شــيوه زيســت اخاقي که برگزيده ايم، بين »من« 
آگاه و ضمير ناخودآگاه برقرار مي شــود و قرآن 
براي آگاهانيدن مردم از وجود »من« شعورمندي 
که در لحظات حساس تصميم عمل، در غفلت از 
خويشتن اســت برانگيختن آن به تفکر، نظارت و 
تدبير امور خويش، اين گفت وگو و جدل منطقي 
را به تصوير کشيده است )سوره سبأ، آيات: 33-

)29
در بخشــي از اين گفت وگو چنين آمده اســت؛ 
»همين که کار داوري تمام شد، شيطان )خطاب به 
گمراهان( گويد، خدا به شما وعده داد، وعده اي 
راســت، من هم به شــما وعده دادم )ناراست( و 
خلــف  وعده کــردم؛ اما هيچ ســلطه اي بر شــما 
نداشتم، جز اينکه شــما را به خود خواندم و شما 
پذيــرا شــديد، پس مــرا مامت نکنيــد، خود را 
مامت کنيد، )اکنون( نه من فريادرس شما هستم 
و نه شــما فريادرس من، )هرگز( به مشارکتي که 
بــراي من در کار خدا قائل بوديد، باور نداشــتم. 

خــردورزي نمي کنيد؟«)ســوره بقــره، آيه: 44( 
انتقــاد از دوگانگــي در گفتــار و عمل و دعوت 
بــه خودانديشــي و انتقــاد از خــود؛ »اي ايمــان 
آورنــدگان، چرا چيــزي را مي گوييــد که خود 
انجام نمي دهيد، نزد خدا ناپســند است که چيزي 
را بگوييــد که )خــود( انجام نمي دهيد«)ســوره 

صف، آيه: 2(
انتقاد از انتظارات نسنجيده و دعوت به واقع نگري 
و پرهيز از حــدس و خيا ل پردازي )فانتزي(؛ »آيا 
انتظار داريد آنان )يهوديان( به خواســت )شــما( 
ايمــان آورنــد، درحالي که گروهــي از )رهبران 
دينــي( آنــان کام خــدا را )از زبــان تــورات( 
مي شــنيدند و باآنکــه آن را درک مي کردنــد، 
آگاهانــه تحريفش مي کردند. عاوه بر اين، اينان 
وقتي با افــراد باايمان ديدار مي کننــد مي گويند 
مــا هــم ايمــان آورده ايم و چــون بــا يکديگر 
خلوت مي کنند، بعضــي، بعضي ديگر را مامت 
مي کنند که چرا )مطالبي را که در تورات درباره 
محمــد آمده( خدا راه آگاهي از آنها را بر شــما 
گشوده اســت، در اختيار مســلمانان مي گذاريد 
تا به کمک آن در پيشــگاه پروردگارتان با شــما 
محاجه و استدالل کنند؟ چرا )در اين کار( تعقل 

نمي کنيد؟« 
با آشکارکردن نفاق و دوگانگي دروني و بيروني 
و به جاي ســرزنش وجدان آگاهشان را بيدار و به 
حسابرســي و نقد خويشتن وادار مي سازد؛ )سوره 
بقره، آيات: 77-75(. در پاســخ مشرکاني که راه 
و رسم پدرانشــان را معيار مطلق حق و باطل قرار 
مي دادند، توصيــه مي کند پيش از هر کار تحقيق 
کنند آيا گفتار و عمل اجدادشان با موازين عقلي 
سازگاري دارد يا نه و چون مي بيند دست از تعبد 
و تقليد نمي کشــند، در ناخودآگاهي و وابستگي 
بــه غير، با چارپايان هم تراز قرار مي دهد )ســوره 

بقره، آيه: 170-171(
در آيه زير نمونه ديگري از تقابل ســخن معقول 
و نامعقــول را در برابر مي نهــد، »آيا آن کس که 
)بي وقفــه و خســتگي ناپذير( مي آفرينــد، همانند 
کسي است که )چيزي( نيافريده است، آيا متذکر 
)حقيقت( نمي شويد؟« )سوره نحل، آيه:10-17( 
و مشابه آن در مســائل عملي و اجتماعي، )سوره 
روم، آيــات: 28(. يــا در نکوهــش کســاني که 
باوجود بهره مندي از نيروي شــعور، )سوره نحل، 

پديدارها، در هــر دو جهان بيرون و درون ذهن، 
در صحت وســقم آنها تحقيق کنند. قرآن همانند 
هر متفکر اصيل ايده پردازي مدعي اســت تمامي 
حــوادث و پديدارهــاي جهــان، ميــدان آزمون 
درستي سنت ها و نظام ارزش هاي اخاقي خدايي 
هســتند. به همين دليل بدون هراس از ابطال شدن 
همگان را به تفحص و تفکر در آنها فرا مي خواند 
)سوره آل عمران: آيه191؛ سوره يونس، آيه: 2(، 
داســتان هاي تاريخــي آن گونــه که مــردم عصر 
براي يکديگر روايت مي کردند )ســوره اعراف، 
آيــه:276(، تمثيل هــا و حکايت هــاي پرداختــه 
شــده )ســوره حشــر، آيه: 21؛ ســوره بقره: آيه: 
266( هر يک حاوي پرســش هايي هستي شناختي 
از وضعيــت و مســئوليت انســاني، تناقضــات در 
شيوه هاي زيست، نابساماني ها و مظالم اجتماعي، 
احســاس تــرس و ناامنــي و اضطــراب در برابر 
قدرت هــاي جبــار، مــرگ و پيامدهــاي اعمال 
خــوب و بد خويــش و عوامل ظهــور و اعتا يا 
انحطــاط و فروپاشــي تمدن هــا و جوامع اســت. 
روايت هــاي تاريخي و حکايــات در قرآن خود 
موضوعيت ندارند، بلکه صرفاً وســيله اي هســتند 
در دســت قرآن براي آشــکارکردن تناقضات و 
دوگانگي هايــي کــه مخاطبان آيــات نيز درگير 
آنها هســتند و وادارکردنشــان به انديشيدن و نقد 
و اصاح رفتار خويش )سوره اعراف، آيه: 176؛ 

سوره غافر(.
در عالــم طبيعت، موجودات، تحــت تأثير وحي 
سيســتم توارثي )ژنتيک( هســتند و سرمشق هاي 
تــازه از آن طريــق در انــدام و رفتارشــان ظاهر 
مي شود و در انسان پيشــاآگاهي، در ناخودآگاه 
ادراک و در شــکل احکام و دســتورالعمل هاي 
آمرانــه، در رؤيــا يــا بيداري به گــوش مخاطب 

مي رسيد.

بحث وجدل  روش هــاي  از  شــواهدي 
منطقي و عقالني با مخاطبان

آنچــه درباره عقانيت انضمامي در کام وحياني 
گفته مي شــود، منحصــراً مربوط بــه آموزه هاي 
وحيانــي )اجــزاي ســه گانه دين، هستي شناســي 
توحيدي، ســنت ها و نظام ارزش هــاي اخاقي( 
اســت و دو بخــش ديگر، يعني عناصــر فرهنگي 
زبــان )معرفت هــاي غيــر وحياني کــه کارکرد 
کمک آموزشــي دارنــد( و احکام شــريعت را 
شــامل نمي شوند. اين گزاره ها اغلب پرسش گونه 
و با اشــاره بــه تضادهــا و تناقضــات در رفتار و 
اخاقيات، نادرســتي روش هاي زيست و خطا و 
گمراهي در راهبردهاي اصــاح و تغيير خويش 
و جامعه طرح مي شــوند و معرف درک عميق از 
ريشــه بحران ها و معضات وجودي و زيســتي- 
فرد و جامعه بشــري هستند. به طور نمونه، خطاب 
بــه گروهي از اهــل کتاب؛ »آيا شــما مردم را به 
نيکــي فــرا مي خوانيد و خود را از يــاد مي بريد؟ 
و اين در حالي اســت کــه کتاب )آســماني( را 
مي خوانيــد، پــس چــرا )در اين قضيــه( تفکر و 

قرآن همانند هر متفکر اصيل 
ايده پردازي مدعي است تمامي 

حوادث و پديدارهاي جهان، ميدان 
آزمون درستي سنت ها و نظام 

ارزش هاي اخالقي خدايي هستند. 
به همين دليل بدون هراس از 

ابطال شدن همگان را به تفحص و 
تفکر در آنها فرا مي خواند
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بســان چارپايان و بل گمراه تر از آن هايند«)سوره 
اعراف، آيه: 179( آزادي، شرط الزم براي تفکر 
اســت و زماني آغاز مي شود که ذهن با پرسش يا 
يا تناقضي روبه رو شــود. به هميــن خاطر آزادي 
و شــعورمندي انسان، پايه مســئوليت وي در قبال 
اعمال و انتخاب هايش مي باشد )سوره انسان، آيه 

3؛ سوره انعام، آيه: 104(.
اگر نظارت و تدبير خرد خودآگاه وجود نداشته 
باشــد، اميال به صورتي لجام گسيخته، زمام اراده 
شــخص را به دســت مي گيرند و به هــر اقدامي 
ازجملــه تجاوز و خشــونت و فســاد و کشــتار و 
غارت روي مي آورند. به همين خاطر مســئوليت 
رســوالن اساســاً متوجه بيدار کردن افرادي است 
که نيروي تعقلشــان مهروموم شده است، )سوره 

انعام، آيه: 25(.
ســنت هاي خدايــي ناظر بــر روابــط پديده ها و 
تغييــرات آنهــا، به نوبه خــود از نوعــي عقانيت 
حکيمانــه و انضمامي در جهان پــرده برمي دارد. 
آگاهي از آنها، انســان را از چرخه ضرورت هاي 
ناخــودآگاه آزاد ســاخته و بــه برنامه ريزي براي 
داشــتن آينده اي مطلــوب و خودخواســته توانا 
مي ســازد، »هر کس کشــت آخرت را بخواهد، 
کشــته اش را برکت مي بخشــيم و هر کس)تنها( 
کشــت دنيا بخواهد در اختيــارش قرار مي دهيم، 
ولي در آخرت نصيبي نخواهد داشــت« )ســوره 
شــوري، آيه:20( ســنت هاي الهي بــر عدالت و 
رحمانيت اســتوارند. »هر کــس کار نيکو عرضه 
کنــد، پاداش او چندين برابــر خواهد بود و آنان 
کــه کار زشــتي عرضه کننــد، خــود همانند آن 
نصيــب مي برنــد و مورد ســتم قــرار نمي گيرند« 
)ســوره انعــام، آيه: 6( و نيز »هر کــس کار نيکو 
عرضه کند پاداشــي بهتر از آن خواهد داشــت و 
هر کس کار زشــتي عرضه کند )بداند که( آنان 
که مرتکب کار زشــتي گردند، جزايي معادل آن 
دارند«)ســوره قصص، آيــه:84( بدانيد که »خدا 
به انــدازه ذره اي ســتم نمي کند )ولــي( اگر )در 
کارنامه کســي( کار نيکويي باشــد، چند برابرش 
مي کنــد و از جانب خود پــاداش بزرگ خواهد 
داد.« )ســوره نســاء، آيه: 10(. و نيــز »مثل )کار( 
کســاني که امــوال خويــش را در راه خدا انفاق 
مي کنند، همچون دانه اي اســت که هفت خوشه 
بروياند و در هر خوشــه يک صد دانه باشد و خدا 
)پاداش( هر که را بخواهد )و شايسته بداند( چند 
برابر خواهد کرد و خدا فراخي بخش و داناست.« 

)سوره بقره، آيه: 261(.
منابع

شــيوا  ترجمــه  تفســيرخواب،  زيگموندفرويــد،   -1
رويگران 1386.

2- جوليان جينز، خاســتگاه آگهي در فروپاشــي ذهن 
دوجايگاهي، ترجمه دکترخســرو پارســا و همکاران، 

■ .1389

حــواس بيرونــي )در طبيعــت، جامعــه و تاريخ( 
يــا درونــي )در فضــاي درون ذهن و احســاس( 
ظاهر مي شــوند، دريافت مي کنــد. تفکر اصيل و 
ثمربخش زماني است که روي دريافت ها و حين 
انجام عمل خــاق و رهايي بخش صورت گيرد. 
عمــل کننــده آگاه، معنا يــا پاســخي )حقيقتي( 
انضمامي را پي مي گيرد که نشــانه هايش را ديده 
و شهود کرده اســت و معموالً در جواب پرسش 

از »چيستي« و »چرايي« حوادث است.
انتقــادي  خروجــي گفت وگوهــا و جدل هــاي 
در بخــش دين، در قالب پاســخ به ســه پرســش 
اساســي زير خاصه مي شوند: 1. آفريننده و مدبر 
پديدارهاي جهان کيست يا چيست؟ 2. سنت ها و 
قانون مندي هاي ناظر بر فرايندهاي تکوين، تحول 
و تغيير، رشــد و انحطاط و بقا و نابودي انســان ها 
و جامعه کدام انــد؟ 3. مبنايي ترين معيارهاي پايه 
ارزش هاي اخاقي مطلوب براي داشتن رابطه اي 
مشــفقانه، خــاق، تعالي بخش با خــود و جهان 

چيست اند؟
زمانــي که برداشــت ها از يک موضــوع مختلف 
هســتند، بايــد به داليــل و براهين همــه طرف ها 
به دقت گوش داد و ســپس همان را که نزد خرد 
راست و بهترين اســت برگزيد. )سوره زمر، آيه: 
18( انســان با داشــتن نيــروي خرد، چــرا بايد از 
چيزهايي که بدان ها علــم ندارد پيروي کند، آن 
هم زماني که شــعور آگاه و خاق آدمي مسئول 
تشــخيص حقيقت از کذب و داوري درســت و 
عادالنه در امور اســت؟ )سوره اســراء، آيه: 36( 
بديهي اســت کــه شــرط موفقيت در ايــن امر، 
داشــتن شــعور )نيروي تفکر( آزادي اســت که 
براي دســتيابي به حقيقــت در برابر هيــچ مانعي 
متوقــف نمي ماند؛ »مگر در جهان ســير نکرده اند 
تا دل هايي داشــته باشــند که بــا آن تعقل کنند و 
گوش هايــي که بــدان بشــنوند. )که اگــر چنين 
نکننــد( دل هاي درون سينه شــان کور مي شــود 
نه چشم هاي)ســر(« )ســوره حج، آيه: 46( سينه، 
قلب يا »فؤاد« در قرآن مرکز احســاس و شعور و 
تفکر و تعقل اســت. دوزخيان کساني هستند که، 
»دل هايي دارند ولي با آن فهم حقايق نمي کنند و 
چشم هايي که با آن در حقايق نظر نمي کنند، آنان 

به راســتي ســتمگران عذابي دردناک )در انتظار( 
دارند.« )سوره ابراهيم، آيات: 21-22(

بحــث در اين نيســت کــه آن داليــل و بينات تا 
چه اندازه مقبول اهل نظر واقع مي شــود. بحث بر 
سر مســتدل و اقناعي بودن روش تبليغ و پرهيز از 
کاربرد هر نوع تهديــد، جبر، فريب يا جاذبه هاي 
چهارگانه است )ســوره بقره، آيه: 170(، قدرت 
)سوره احزاب، آيه 67(، ثروت )سوره هود، آيه 
29( يا جاذبه شخصي )سوره مائده، آيه 116( در 
جلب افراد به ايمان است. در اين کار، پيامبر نبايد 
عقيده خود را به مردم تحميل کند )سوره يونس، 
آيه: 99( وظيفه اخاقي و ديني مؤمنان اســت که 
با منکران و دگرانديشــاني که برضد مردم دست 
به تجاوز نزده اند، با مدارا و دوستي رفتار کنند تا 
دشــمني از ميان آنان برخيزد و مهرباني و همدلي 
پديــد آيد. )ســوره ممتحنه، آيــه: 8؛ آل عمران، 
آيــه: 159( بحث و گفت وگو بــا مخالفان فکري 
و عقيدتــي و ازجمله با انکارکنندگان خدا بايد با 
نرمي و مهرباني همراه باشد )سوره طه: 44؛ سوره 
يونس، آيه: 94( و ســخن نيکــو و منطقي بر زبان 

جاري گردد )سوره نحل،آيه: 125(.

کيفرها تکويني هستند نه تحکمي
مي پرســند، اگــر ديــن بــا آزادي و عقل گرايي 
همراه اســت چرا منکران تهديد به کيفر و عذاب 
شده اند؟ اين ايراد ناشــي از فهم نادرست مفهوم 
کيفر و پاداش در کام وحياني و مشابه گرفتن آنها 
با کيفر و پاداش معمول در نظامات دنيوي اســت 
و حال آنکه وعده و وعيدهــاي قرآني، همه ناظر 
بر آثار مثبت )رشــد آگاهي، آزادي و توانمندي 
فکــري و روحــي عاطفــي( و منفــي )بيماري و 
معلوليت فکري و رواني( اســت که عامل و افراد 
و جامعــه مرتبط بــا او را تحت تأثيرات ســازنده 
يا مخرب قرار مي دهنــد. به صورت محروميت و 
ناکامــي يا بهره مندي و کاميابي تجربه مي شــوند 
و احســاس هاي عذاب آور، حســرت، پشيماني، 
انــزوا، مطروديــت و حقــارت يــا توانمنــدي، 
اعتمادبه نفس و رضايت خاطر و شادي را در فرد 
برمي انگيزند. شــخص زماني درگير آن تجربه ها 
و احساس هاي خوشــايند يا عذاب آور مي گردد 
کــه اوالً، به خودآگاهي برســد؛ ثانياً، در جامعه، 
معيارها و ارزش هاي الهــي حاکم گردند. به اين 
خاطــر اگر فرد پس از ارتــکاب جرائم و گناهان 
درصــدد جبران برآيد و با انجــام کارهاي خير و 
پيش گرفتــن يک زندگي ســالم اخاقي و با خير 
و برکــت، آثار مکتســبات مخرب پيشــين را از 
وجود خويش بزدايد، گرفتار عوارض منفي آنها 
نمي شود و درد و رنجي در انتظارش نخواهد بود.

روش تعقــل در قرآن، پديدارشناســانه 
است

تفکر عملي ارادي و هدفمند اســت. زماني آغاز 
مي شود که انســان در جريان درگيري و مواجهه 
با پديدارها با مشــکلي پيش بيني نشده روبرو شود. 
در اين حــال، ابتدا امور را آن گونــه که در برابر 

اگر نظارت و تدبير خرد خودآگاه 
وجود نداشته باشد، اميال به 

صورتي لجام گسيخته، زمام اراده 
شخص را به دست مي گيرند و به 

هر اقدامي ازجمله تجاوز و خشونت 
و فساد و کشتار و غارت روي 

مي آورند. به همين خاطر مسئوليت 
رسوالن اساسًا متوجه بيدار کردن 
افرادي است که نيروي تعقلشان 

مهروموم شده است
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مثل آخوند خراساني، سيدمحمد طباطبايي و وعاظ 
مشروطه خواه مثل سيدجمال واعظ اصفهاني، ملک 
المتکلمين، يا علمايي مثل شــيخ اسماعيل محاتي 
که سخنگوي علماي مشــروطه خواه نجف بود، و 
شيخ عبدالرسول مدني کاشاني )صاحب انصافيه(، 

اينان به طورجدي دغدغه عدالت داشتند.

شــيخ اســماعيل محالتي نيز در کتاب  ■
خود به نام »در پرتو مشروطه خواهي: لئالي 
مقوله  المشــروطه«  وجوب  في  المربوطه 

آزادي را از عدالت استنباط مي کنند.
بله ولي متأســفانه بعد از شکســت مشــروطه،  □

دغدغــه عدالت خواهي کمرنگ و به تدريج غايب 
مي شود و حتي بســياري از علما و مراجع رضاشاه 
را تائيد مي کنند و ديگــر آن دغدغه عدالت طلبي 
را ندارند؛ مگر کساني همچون سيدحسن مدرس، 
يا بعدهــا مرحوم طالقاني، حاج ســيدرضا زنجاني 
و حــاج ســيدابوالفضل زنجاني و آقــاي مطهري. 
آقــاي حکيمي نيز از کســاني اســت کــه دغدغه 
عدالــت دارد و ايــن دغدغــه را در متــن مکتب 
احساس کرده و کوشــيده است تا مکتبي مبتني بر 
دغدغه عدالت خواهي را سروســامان دهــد و با تفکر 

هرچند نگاه من به فلسفه و عرفان، با ايشان متفاوت 
باشــد. زيرا ايشــان هدف اصلي تشيع را- که فراتر 
از تفکيک اســت- همان عدالت خواهي مي داند و 
بيش از همه اين هــدف را دنبال مي کند و دغدغه 
جدي ايشــان اســت و در حال حاضر اگر نگوييم 
يگانه فرد، حداقل جزو معدود کســاني اســت که 
به صــورت جدي، عدالت خواهي را دغدغه خود و 

تشيع شناخته است.

آيــت اهلل مطهــري نيز که فــردا روز  ■
شهادت ايشــان است پيوند بسيار استواري 

ميان دين و عدالت قائل بودند.
درست است و اهميت اين مطلب وقتي روشن  □

مي شــود کــه بدانيم در طــول تاريخ شــيعه و کل 
تاريخ اســام، عدالــت جايگاه خود را از دســت 
داده و از موضوعيت افتاده است؛ خصوصاً عدالت 
اجتماعي بــه معناي احياي حقوق مــردم و به فکر 
گرفتاري هــاي مردم بــودن. و اگر بخواهيم ســير 
تاريخي قضيه را دنبال کنيم، سخن طوالني مي شود 
اما مي توان گفت که از دوره مشــروطه به بعد بود 
کــه مي بينيم تعــدادي از علماي بــزرگ، دغدغه 
عدالت دارند. يعني مراجع و علماي مشروطه خواه 

خوشــحاليم که در روز کارگر و شب  ■
اميرالمؤمنيــن)ع( خدمت شــما  تولــد 
رســيديم. همان طور که مي دانيد مکتب 
تفکيک از مرحوم ميرزا مهدي اصفهاني در 
مشــهد آغاز شد و ادامه پيدا کرد. خدمت 
شما رســيديم تا با شما که مطالعات عميقي 
داريــد، درباره اين مکتــب گفتگو کنيم. 
منظــور از مکتــب تفکيــک، تفکيک چه 

مواردي است؟
اين موضــوع از ابعاد مختلفي درخور بررســي  □

اســت و من پيش از آنکه به آنهــا بپردازم، يادآور 
مي شــوم که بــراي من- به عنــوان يک مســلمان 
شــيعي- آنچه بيش از موارد اختاف تفکيکيان و 
مخالفانشــان اهميت دارد، دغدغه عدالت داشتن و 
در برابر ظلم و فســاد ســکوت نکردن مهم است. 
و ايــن ديــدگاه در چگونگي داوري ام نســبت به 
متفکران مختلف، تأثيــر جدي دارد. با اين مقدمه، 
مــن به خــود حق مي دهــم برخورد معلــم مکتب 
تفکيــک در حال حاضر- اســتاد حکيمي مدّظله- 
را بــا ســتم ها و تباهي ها، از اکثر حکمت شناســان 
و فقه دانان، به حقيقت اســام نزديک تر بشــمارم. 

مکتب تفکيک؛ از گذشته تا امروز
گفت وگو با اکبر ثبوت

بخش اول 

آقاي اکبر ثبوت در سال 1324 متولد شد. دبستان و دبيرستان را در مدارس محمدي، بدر و دارالفنون به پایان رسانيد. در سال 
1344 در رشته حقوق قضایي به دانشگاه تهران راه یافت و بااین همه، دغدغه اصلي او که فلسفه بود، او را بيشتر به کالس هاي 
دانشــکده ادبيات و الهيات و پاي درس اســتاداني چون مرحومان دکتر مهدوي، فردید، خانم دانشور، صدیقي، مهدي الهي 
قمشه اي، اميرحسين آریانپور، ميرزا محمود شــهابي، جواد مصلح شيرازي مي کشانيد. در حوزه علميه تهران نيز کمتر عالم 
بزرگي بود که آقای ثبوت پاي درس او نرفته باشد. بيش از همه، در درس هاي ميرزا ابوالحسن شعرایي که در علوم مختلف- از 
معقول و منقول- اســتاد و صاحب نظر بود و بسياري از استادان حوزه و دانشگاه، به شاگردي ایشان مفتخر بودند. آقاي ثبوت 
حدود ده ســال از محضر او اســتفاده برد. همچنين وی در مجالس بحث و گفت وگوي مرحومان شيخ محمدتقي آملي، شيخ 
عبدالعزیز صاحب جواهر و حاج ميرزا علي اکبر برقعي قمي، و در نجف در محضر مرحوم شيخ آقابزرگ تهراني حضور مي یافت، 
و به لحاظ عقلي و در تحليل شرایط اجتماعي و حوادث تاریخي، بيش از همه، خود را وام دار دکتر غالمحسين صدیقي مي داند.
در عرصه سياست فعاليت خود را از دوران دبيرستان بدر و با جبهه ملي آغاز کرد. در کالس چهارم متوسطه، شب ها به مسجد 
شيخ علي واقع در خيابان بوذرجمهري مي رفت که پاتوقي براي فعاالن مخالف نظام- از مؤتلفه گرفته مانند شهيد صادق اماني 
و سيدمحمدتقي خاموشي تا مجاهدین مانند علي مدرسي- بود. ایشان در جلسات نهضت آزادي نيز شرکت مي کرد و با انواع 
گروه هاي مبارز، روابطي داشــت. درنتيجه این فعاليت ها، در ســال 50 به زندان قزل قلعه و در سال 51 به زندان کميته رفت و 
دستگيري هاي پراکنده اي نيز قبل و بعد از دو تاریخ مذکور داشت. آثار متعددي- به صورت تأليف و ترجمه و کتاب و مقاله- در 
رشته هاي مختلف )تاریخ، ادبيات، فلسفه، معارف دیني و ...( از او به چاپ رسيده و یکي از تأليفات مفصل وي در شرح نظریات 

و اقدامات آخوند خراساني، بي آنکه به صورت رسمي منتشر شود، با موافقت ها و مخالفت هاي بسياري مواجه شده است.



91
ره 

ما
شـ

 | 9
د 4

ردا
 خ

ت و
ش

به
ردی

 | ا
12

8

هرچــه عرفان بــود، اعام جنــگ داد و در حوزه 
مشــهد مستقر شــد که از خيلي پيش، به ضديت با 
فلســفه و عرفان معروف بــود. به طوري که مرحوم 
آقانجفي قوچاني در کتاب خاطراتش مي گويد ما 
در مشهد وقتي مي خواســتيم شرح تجريد در علم 
کام و شــرح مطالــع در منطــق را درس بگيريم، 
صبح هــا پيش از اذان صبح بــه درس مي رفتيم که 
مقدسين مشــهد متوجه نشوند. اين ماجرا مربوط به 
سي وچند ســال قبل از ورود ميرزا مهدي اصفهاني 
به مشــهد است و شايد يکي از داليل استقرار او در 

مشهد هم وجود چنين زمينه اي بوده است.
ايشــان به گفته خود مکتبش را براســاس احاديث 
و اخبار تأسيس و شــاگردان زيادي را تربيت کرد 
کــه تأثيرگذار هم بودنــد. از حاج شــيخ محمود 
حلبي گرفته تا شــيخ هاشم و شيخ مجتبي قزويني، 
ميرزا جوادآقا طهراني، شــيخ علي نمازي، مرحوم 
شيخ عباس علي اســامي. البته اين ها همه شان يک 
گرايــش واحد نداشــته اند. يعني فردي مثل شــيخ 
محمود حلبــي، براي مــدت محــدودي در زمان 
مصدق، فعاليت هاي سياســي داشــت، امــا بعدها 
از هرآنچــه بــوي سياســت مــي داد، دوري گزيد 
و به ســمت فعاليت هــاي ديگري مانند مبــارزه با 
بهايي گــري، صوفيگري و ســني گري رفت و در 
منبرهايش، بيشــترين اهتمام را بر گفت وگو درباره 
امام زمان )عج( داشــت. در کنــار اين ها، مقداري 
فعاليت فرهنگي نيز داشت؛ و گاهي در مقام کمک 
به مدارس جديد نيــز برمي آمد. انجمن حجتيه، از 

دستاوردهاي ايشان بود.
شخصيت ديگر اين مکتب، مرحوم شيخ عباس علي 
اسامي، فردي بود که غالباً در عالم سياست حضور 
داشــت و بارها به زندان افتاد. بسيار پرتحرک بود. 
يــک آخوند يک القبا بود که نــه مرجع تقليد و نه 
وابســته به جايي بود؛ نه وابســتگي اي داشــت و نه 
پولي. بااين حال در سراســر ايران و حتي در عراق، 
بيش از شصت مدرسه از دبستان و دبيرستان تأسيس 
کرد که کار اندکي نيســت. و شــايد بشود گفت 
بعد از ميرزاحســن رشــديه کــه آموزش وپرورش 
را عمومي کرد، شــيخ عباســعلي اسامي قدم هاي 
بســيار مهمي در اين مسير برداشــت و او را بايد از 
پيشــروان عمومي کردن آموزش وپــرورش تلقي 
کرد. ايشان هرجا که مي رفت، کلنگي برمي داشت 
و ثروتمندان محل را خواه ناخواه، وادار به تأسيس 

مدرسه مي کرد. اين کار او قابل تقدير است.
شخصيت ديگر، حاج ميرزا جواد آقا طهراني است 
که شــخصيتي بســيار خالص و ساده زيست بود و 
نه تنهــا با انقاب هماهنگ بــود، بلکه به جبهه هاي 
دفاع هم رفت وآمد داشــت. هرچنــد نقدهايي که 
بر تصوف و عرفان نوشــته، حاکي از آن ا ست که 
آشنايي درستي با مباني فلسفه و عرفان نداشته است.

خودشان گفتند که درباره تفسير حمد  ■
امام خميني، با امام تماس گرفته اند که آن 

را متوقف کند.
ديگــر شــخصيت تفکيکي، شــيخ علي نمازي  □

اســت که در کتاب »مســتدرک ســفينه« خود، با 

بر ظواهر مأثــورات و اخبار و احاديث، و هر آنچه 
را جز اين باشــد، نفي مي کند. تفســير ماصدرا از 
دين نيز با نگاه فيلســوفانه و عارفانه است. هرکدام 
از اين ها، براي خود تفســيري از تشيع دارند و اين 
نادرست است که مروجان يک تفسير، بگويند که 
همه اسام و تشيع همين جاست که من ايستاده ام و 

ديگران همه برخطا هستند.
امــا مکتب تفکيــک، آن طــور که پيشــروان آن 
مي گويند، مبتني اســت بر تفکيک دين از فلســفه 
و عرفان. مي گويند بايد حســاب دين را از حساب 
فلســفه و عرفــان، جدا کرد. هرچنــد وقتي به آثار 
ســران اين مکتب مراجعه مي کنيم، مي بينيم که در 
بســياري از باورها، متأثر از فلسفه و عرفان بوده اند. 
شيخ احمد احسايي نيز تفسيري از تشيع ارائه مي داد 
که در اين تفسير، با فلسفه و عرفان رسمي مخالفت 
مي شد و او به قول خود، مي خواست تفسيري مبتني 
بر ميراث ائمه شــيعه که در قالب احاديث و اخبار 
به جا مانــده را عرضه کند. امــا درعين حال همين 
مکتبي کــه با ضديت در برابر مکتب صدرا و عرفا 
تأسيس شــد، از فلســفه و خصوصاً فلسفه اشراق، 

تأثير پذيرفته بود.
اينک در مکتب تفکيک نيز درعين حال که رســماً 
اعام مي شــود بايد دين را از فلســفه و عرفان جدا 
کرد و بلکه با اين دو ضديت مي شــود، اما بسياري 
از مقبوالتشان يادآور نظريات عرفا و فاسفه است.
به هرحال من معتقدم هريک از اين بزرگان تفسيري 
از تشيع دارند، و تشيع را عرصه بسيار وسيعي تلقي 
مي کنم که انواع تفاســير در آن حضور دارند. من 
حرف اليب نيتس را تکــرار مي کنم که مي گويد: 
حکما وقتي در مقام اثبات بودند، بر صواب بودند؛ 
اما آنجا که در مقام نفي برآمدند، دچار خطا شدند. 
مســلک هاي مختلف تفســيري از دوران ائمه هم 
بوده انــد و ائمه کم وبيش با آنها با تســامح برخورد 
مي کرده اند. حق اين اســت که گوشه هايي از همه 
اين تفاسير درست اســت، اما آنجا که مي خواهند 
همه اســام و تشــيع را در خود منحصــر بدانند و 
بگويند خارج از محدوده ما هرچه هست غيرشيعي 
و غيراســامي و انحرافي اســت، بــه نظر من جاي 
تأمل دارد. نه ســران مکتــب تفکيک معصوم اند و 
نه ماصدرا، نه اخباري ها و نه ديگران، بايد ســخن 
همه را شنيد و به دوراز برچسب زني، قضاوت را به 

عقل سپرد.
لطفًا درباره تاريخچه و ســران مکتب  ■

تفکيک توضيح دهيد.
مکتب تفکيک نامي اســت که حضرت آقاي  □

حکيمي بر مکتبي نهاده اند که مؤســس آن مرحوم 
ميرزا مهدي اصفهاني اســت. و برخي ديگر آن را 
مکتب معارف خراســان ناميده انــد. مرحوم ميرزا 
مهدي اصفهانــي براي گذرانــدن آخرين مراحل 
علمــي به نجف رفت و در آنجا بــا بزرگاني چون 
ســيداحمد کربايــي -کــه شــاگرد و جانشــين 
ماحسين قلي همداني بود و هردوي اين ها معلمان 
بــزرگ عرفــان و اخاق بودند- محشــور بود. اما 
بعدهــا به طورکلي از عرفان رســمي زده شــد و به 

عدالت خواهي، براي تشيع نظام پردازي کرده است.

مجموعه »الحيــات« نيز اين دغدغه را  ■
نشان مي دهد.

درست اســت و آنچه براي من بيش از همه اهميت  □
دارد، ايــن اســت که اگرچــه بعد از انقاب مشــروطه 
و انقاب اســامي، مشــروطه خواهان به مشروطه شــان 
و انقابيــون بــه انقابشــان رســيدند و به وصــال انواع 
نعمت هاي مادي و معنوي نائــل گرديدند و هرکدام به 
شــغلي و مالي و منالي سرگرم شدند، اما آقاي حکيمي 
در عين حمايت هايي که در آغاز از انقاب داشــت، از 
ورود به صحنــه قدرت طلبي بر حذر بود. در آغاز کار، 
زبان به نصيحت گشود تا از انحرافات جلوگيري کند و 
بعد هم که ديد نصيحت فايده ندارد، شروع به اعتراض 

کرد، آن هم با صداي خيلي رسا و بلند.

و کتاب منهاي فقر را نوشتند. ■
بنابرايــن حضرت آقــاي حکيمي براي مــن به اين  □

داليل محترم و عزيز اســت و من ايشــان را جزو نوادر 
علمــا مي دانم؛ به ايــن اعتبار که عدالــت را که دغدغه 
اصلي تشيع اســت، هدف قرار داده است. اما اينکه نظر 
ايشان درباره ماصدرا يا وحدت وجود چيست، مسائل 
بعدي است. ما انواع و اقســام تفاسير مختلف از دين را 
داريم؛ اگر به گذشــته مراجعه کنيم، از يک ســو تفسير 
سيدمرتضي و شــيخ مفيد را مي بينيم که مبتني بر مباني 
کامــي، نظري و عقاني اســت، از ســوي ديگر وقتي 
ســراغ ســيدحيدر آملي مي رويم، مي بينيم که تفسيري 
مبتنــي بر عرفان ابن عربي دارد. يا تفســير ابن ابي جمهور 
از يک ســو مبتنــي بــر آراء ابن عربي و از ســوي ديگر 
مبتني بر حکمت اشــراق سهروردي است. يا محمدامين 
اســترآبادي، به قول خود مکتبي مبتني بر اخبار اهل بيت 
تأسيس کرده و همگان را از وقوع در دام عقل، بر حذر 
مــي دارد و معتقد اســت که حوزه عقــل و حوزه دين، 
دوتاســت و نبايد عقــل در حوزه ديــن دخالت کند. 
وقتي هم ســراغ مجلســي مي رويم، تفسيري که از 
دين ارائه مي دهد، بيشــتر اليه هاي آن مبتني است 
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و منم حجت ابن الحسن.
و از خواندن اين نامه مبارکه چنان روشــن شدم که 
چون متوجه خود شــدم ديــدم نورانيتي را در خود 
احســاس مي کنم. و چنان ذهن من روشن گرديده 
بود که گويا تمام فســادهاي قواعد فلسفه و عرفان 
در نظر من مجســم شــده بود، و مخالفت آنها را با 
معــارف دين اســام به وضوح مي ديــدم. البته من 
که قريب بيست ســال، جدي در اين رشته )فلسفه 
و عرفان( کار کرده، و مکتوبات و جزواتي بســيار 
نوشــته بودم، فوري همه را حاضر کرده و شــروع 
کردم به پاره کردن آنها. و تمام آن نوشــته ها را که 
نتيجه تحصيات من بود پاره پاره کرده و رفتم همه 
را در آب فرات ريختم و برگشــتم )نقل از مقدمه 

سيدمحمدباقر نجفي بر ابواب الهدي(
اين بــود روايت ميرزامهــدي اصفهاني از ماجراي 
روگرداني خود از فلســفه و عرفــان و انگيزه او در 
مقابله با تفسيرهاي فيلســوفانه و عارفانه از تشيع. و 
چنانکه آشــکارا مي بينيد، گزارش رويدادي ا ست 
که فقط خــود او به صورت خارق العاده مشــاهده 
کرده، و مشــابه اســت با روايت هاي عرفا از آنچه 
در مکاشــفات خود شهود کرده و مستند معتقدات 
خويش قــرار داده انــد. بدين ترتيــب، وقتي اصل 
مکتــب تفکيک بر مبناي دريافت هاي شــخصي و 
مکاشــفه و رؤيا و مانند آن نهاده شــده، ديگر چه 
جاي ايراد به عرفايي که به شهود و مکاشفه استناد 

مي نمايند؟
باري اينان به همان راهــي مي روند که عرفا و اهل 
مکاشفه رفته اند و با همه حماتي که به اهل مکاشفه 

مي کنند، وجود مشابهتشان با آنان کم نيست.
در خاتمه اين بخــش از گفت وگو، تأکيد مي کنم 
که براي آشنايي بيشتر و کامل تر با مکتب تفکيک، 
الزم اســت خصوصاً با حضرت استاد حکيمي هم 
گفت وگويي داشته باشيد و تحليل هاي ايشان را نيز 

عرضه کنيد.■

اين نيز که شيعه بين بي نهايت صفات الهي، صفت 
عدل را انتخاب کرده، قطعاً پيام مهمي داشته است. 
اگر به ســده هاي اوليه اسام برگرديم، مي بينيم که 
به شــيعه و معتزله، مجموعاً فرقه »عدليه« مي گفتند 
و در مقابــل، مخالفــان معتزلــه و شــيعه بودند که 
عدالت خدا را به صورتي که شــيعه اعتقاد داشت، 
نمي پذيرفتنــد. البتــه ديگران هــم مخالف عدالت 
خدا نبودند، بلکه مي گفتند عدالت حقيقتي اســت 
که فقط شــرع مي تواند از آن سخن بگويد و عقل 
نمي تواند به گونه اي مســتقل از آيــات و احاديث 
فهمي از آن داشته باشد و مصاديق آن را معين کند. 
اينان به حســن و قبح عقلي اعتقاد نداشــتند. شيعه 
و معتزله به حســن و قبح عقلــي معتقد بوده و فکر 

مي کردند که عقل مي تواند عدالت را فهم کند.

وجه مشترک شيعه و معتزله چيست؟ ■
نقطه مشترکشــان اين اســت که از يک ســو به  □

عقل و خردورزي بها مي دادند و از ســوي ديگر به 
عدل و عدالت ورزي. البته کدام شــيعه و هواداران 
کدام تشيع؟ تشيعي که اآلن غايب است؛ زيرا آنچه 
درحال حاضر به اين نام وجود دارد نه عدالت ورزي 

را در آن مي بينيم و نه خردورزي را.

آيا مکتب تفکيک صرفــًا در مقام نفي  ■
است يا وجوه ايجابي هم دارد؟

وجه ايجابي تفکيک، به اعتقاد پيروانش برگرفته  □
از اخبار و احاديث اســت که از آنها يک سلســله 
باورهايي را اســتنباط کــرده و آن را وجه ايجابي 
تشــيع مي دانند. البتــه همان طور کــه گفتم مکتب 
تفکيک در عين وجوه سلبي در مخالفت با فاسفه 
و عرفا و شيخي گري، در بسياري از موارد در وجه 
ايجابي خود از اين ســه مکتب تأثير پذيرفته است 
که توضيح ايــن مجمل، گفت وگوهاي مفصلي را 
مي طلبــد. براي نمونه، ازجملــه داليل ميرزامهدي 
اصفهاني بر حقانيت مکتب خود، حادثه اي اســت 
کــه مي گويد بــراي او روي داده و مدعي بود که 
به دنبال آن حادثه، تمام فســادهاي قواعد فلسفه و 
عرفان در نظر وي مجســم شــده و مخالفت آنها را 
با معارف دين اســام آشــکارا ديده است. اين هم 

شرح ماجرا به گونه اي که ادعا کرده است:
پــس ... نزد خدا ناليدم و تضرع و زاري به حضرت 
بقيه اهلل )عج( نمودم و مواقع متعدده اي در مســجد 
ســهله و غيره بــه آن حضــرت اســتغاثه و التجاء 

مي کردم.
يک موقع در نــزد قبر جناب هود و صالح در حال 
تضرع و توسل به حضرت حجت اهلل )عج( بودم. در 
بيداري آن حضرت را ديدم ايستاده؛ و کاغذي که 
اطراف آن با آب طا مزين شده بود، روي سينه آن 
حضرت بود. نظر کردم ديدم وسط صفحه به خط 
سبز و نور يک سطر نوشته شده: طلب المعارف من 
غيرنا اهل بيت مســاوق النکارنا، يعني طلب کردن 
معارف ديني از غير ما اهل بيت نبوت، در حد انکار 
امامت ماســت. چون پايين کاغــذ را ديدم، به خط 
ريزتري امضا شــده و نوشته شــده بود: و قد اقامني 
اهلل و انا الحجه ابن الحسن، يعني خدا مرا به پا داشته 

تعبيرات ناخوشايندي از عامه طباطبايي ياد کرده 
اســت. ايشــان عاوه بــر اختاف با عامه بر ســر 
فلسفه، انتقادات عجيبي به ايشان داشت؛ مثل اينکه 
چرا ايشان بحث مفصلي راجع به نفي تحريف قرآن 
مطرح کرده اند. درحالي که نفيا يا اثباتا نبايد درباره 
تحريف قــرآن صحبتي کرد. در حــال حاضر نيز 
آقاي سيدجعفر ســيدان از چهره هاي شاخص اين 

مکتب است.
از جانب پيشروان مکتب تفکيک در حوزه مشهد، 
فشــار زيادي بر آيت اهلل العظمــي بروجردي وجود 
داشــت که به عامــه طباطبايي، اجــازه ترويج و 
تدريس فلســفه را ندهند. از حوزه نجف نيز برخي 
از علما مانند ميرزاآقا اصطهباناتي همين فشار را به 
آيت اهلل بروجردي وارد مي آوردند. از حوزه قم نيز 
فشارهاي مشابهي بر ايشــان بود و ايشان هم طبيعتاً 
بخشــي از اين فشارها را به مرحوم عامه طباطبايي 

منتقل مي کرد.
بلي در دنيايي که اســام و تشــيع با هزاران مشکل 
مواجــه بــود، اصلي ترين مشــکل اين هــا، عامه 
طباطبايي و درس فلسفه ايشان و حواشي اي بود که 

بر بحار االنوار مجلسي مي نوشت.

کــه درنتيجــه، حواشــي ايشــان بر  ■
بحاراالنوار متوقف شد.

برخي از پيروان مکتب تفکيک به گونه اي سخن  □
مي گويند که گويا همه علماي اعام، مثل آنها فکر 
مي کرده اند. درحالي که براي نمونه، اگر نگاهي به 
آثار ســيدمرتضي و شــيخ مفيد بيندازند، ماحظه 
خواهند کرد که آنان، اصل بســياري از احاديثي را 
که تفکيکيــان بنياد مکتب خود را بر آن نهاده اند- 
چه برسد به برداشت هاي ايشان از آن احاديث- را 
مردود مي داننــد. البته نظريات عقل گرايانه علمايي 
مانند ســيدمرتضي بحث مفصلي مي طلبد تا معلوم 
شــود آنها در چه وادي اي بوده اند و علماي بعدي 
ماننــد تفکيکي ها در چــه حال و هوايي هســتند. 
اکنون بايد پرسيد آيا چون شيخ مفيد و سيدمرتضي 
باورهايي مخالف با مقبوالت تفکيکيان داشــته اند 
پس منحــرف بوده انــد؟ اگر چنين نيســت و آنها 
را تا اوج قداســت بــاال مي برند، بايد دانســت که 
اختاف تفکيکيان با اين بزرگان، کمتر از اختاف 
آنها با ماصدرا نيســت و لذا منحرف شــمردن او 
و پيــروان او نيز محملي ندارد. بايــد به عنوان يک 
واقعيت، تفسيرهاي مختلف از تشيع را تحمل کرد 
و هواداران يک تفســير، نبايــد ديگران را انحرافي 
بنامنــد و اين کار با هيچ مبنايــي نمي خواند؛ چه از 

جانب تفکيکي ها باشد و چه از جانب ديگران.
اين را هــم بيفزايم کــه به نظر من امروز کســاني 
اختــاف ميــان مکتــب تفکيــک و گرايش ها و 
تفسيرهاي ديگر را بزرگ مي کنند که نمي خواهند 
دغدغه اصلي تشــيع و دغدغه اصلي استاد حکيمي 
که عدالت خواهي اســت مطرح شود. اينکه مکتب 
تفکيــک يگانه تفســير صحيــح از اســام را ارائه 
مي کند يا مکتب ديگر، مشــکل ما را حل نمي کند 
بلکه بايــد به عدالتي که در ميــان ما حضور ندارد 

فکر کرد.

استاد محمدرضا حکيمي
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امــروزه صحبت در مورد ســازه  اجتماعي بســيار 
متداول اســت، اما ســازه  اجتماعي به چه معناست 
و چــه اهميتــي دارد؟ ايده  مرکزي روشــن به نظر 
مي رســد. اگر بگوييم که چيزي به لحاظ اجتماعي 
ساخته شــده اســت، بر اين تأکيد مي کنيم که آن 
امــر به جنبه هــاي امکانــي خويشــتن اجتماعي ما 
وابســته اســت. يعني اگر مــا آن را نمي ســاختيم، 
وجود نمي داشــت؛ و الزم هم نبــوده که ما آن را، 
حداقل در شــکل کنوني آن بســازيم. اگر ما نوع 
ديگــري از جامعه را داشــتيم و از نيازها، ارزش ها 

بدون جامعه وجود نمي داشــتند و درصورتي که ما 
انتخاب ديگري مي کرديم، به شکل ديگري ساخته 

مي شدند.
 اما، همان طور که »ايان هکينگ« در تک نگاشــت 
اخيرش با عنوان »ســازه  اجتماعي از چه؟« )1999( 
به درســتي بيــان کــرده اســت، صحبت از ســازه  
اجتماعي نه تنها براي اقام مــادي )چيزها، انواع و 
واقعيت ها( به کار مــي رود، بلکه در باب باورهاي 
ما در مورد آنها هم مطرح اســت. »سازه  اجتماعي 
زنان پناهنده« )1992( نوشته  »هلن موسا« را در نظر 

و منافــع متفاوتي برخوردار بوديم، ممکن بود چيز 
ديگري بســازيم يا اين چيزي را که ســاخته ايم، به 
شــکل متفاوتي بســازيم. تقابل اجتناب ناپذير ميان 
»ســاخته ما« با شيئي است که به طور طبيعي موجود 
اســت؛ چيزي که به طور مستقل از ما وجود دارد و 
ما در شکل دادن به آن شــرکت نکرده ايم. در اين 
صورت بســياري چيزهــا و واقعيت هايي در مورد 
آنها، وجود دارند که بر اســاس اين ايده  مرکزي، 
به صورت اجتماعي ســاخته شــده اند: براي نمونه، 
پــول، شــهروندي و روزنامه ها. هيچ کــدام از آنها 

سازه  گرايي اجتماعي مالزم با نسبي گرايي نيست

پل بوقوسيان

برگردان: 
محمدزهير باقري نوع پرست

سازه گرایي یکي از دیدگاه هاي فلسفي متأخر است که تأثير بسياري در عرصه هاي مختلف فکري و علمي به جا گذاشته است. 
سازه به معناي طرحي است که انسان آن را مي ریزد و ساخته دست اوست. سازه گرایي هم شکل فردي دارد و هم شکل اجتماعي. 
در حالت فردي، سازه هایي مورد نظرند که افراد مختلف به گونه هاي مختلف آنها را مي سازند. سازه گرایي اجتماعي به سازه هایي 
توجه دارد که در شــرایط اجتماعي و فرهنگي ساخته مي شوند. مقاله حاضر، با همين شکل اجتماعي سازه گرایي سروکار دارد. 
ســازه گرایي اجتماعي مي تواند به نحو بنيادي، مدعي آن شود که واقعيت هاي مادي مانند ستارگان، درختان و غيره نيز ساخته 
شرایط اجتماعي انسان ها هستند. یعني انسان ها برحسب نيازها و عالیق انساني خویش، آن ها را شکل داده اند؛ درحالي که ممکن 
است حيوانات همين چيزها را به صورت واقعيت هاي متفاوتي، متناسب با نيازهاي خاص خویش، مشاهده کنند، اما سازه گرایي 
همواره در این سطح بنيادي یا متافيزیکي حضور ندارد، بلکه ممکن است نه در سطح واقعيت ها، بلکه در سطح معرفت انسان ها 
که در علوم جلوه گر شده اند، موردنظر قرار گيرد. در این حالت، سازه گرایي شکل معرفت شناختي دارد و مقصود آن خواهد بود 
که مفاهيم مطرح در علوم مانند کوارک در فيزیک یا هوش و شخصيت در روان شناسي، سازه اند و نباید آنها را تصویر آینه اي از 
واقعيت دانست. بر این اساس، تحول در مفاهيم علمي، به معناي ظهور سازه هاي جدید متناسب با نيازهاي نوین اجتماعي خواهد 
بود.سازه گرایي در هر دو صورت متافيزیکي و معرفت شناختي خود، اندیشه بشري را مبتال به نسبي گرایي مي کند. همان طور که 
نویســنده اظهار کرده است، اگر تأثيرآفریني شرایط اجتماعي و فرهنگي در علم ورزي انسان ها موردنظر باشد، کسي این تأثير 
را انکار نمي کند؛ اما هنگامي که این تأثيرآفریني چنان دامن گستر در نظر گرفته شود که واقعيت مستقل چيزها یا ارزش صدق 
معرفت انساني را موردتردید قرار دهد، در اینجاست که نسبي گرایي خطرناک آشکار مي گردد و جایي براي دانش باقي نمي گذارد.
نویسنده کوشيده است با نسبي گرایي به عنوان الزمه سازه گرایي اجتماعي به معارضه برخيزد. یکي از استدالل هاي مطرح شده 
عليه نســبي گرایي این است که فرد معتقد به این دیدگاه، همچون هر معتقد دیگري، دیدگاه خود را به دیگران توصيه مي کند 
و این حاکي از آن اســت که نوعي ثبات و درستي براي آن لحاظ کرده اســت. دليل دیگر این است که صرف بودجه هاي گزاف 
پژوهشــي، به خصوص در علوم پایه که کاربرد فوري یا قابل پيش بيني ندارند، نشانگر آن است که انسان ها به کشف واقعيت ها 
توجه دارند.هرچند سازه گرایي در پي آن است که واقعيت هاي جهان یا مفاهيم و گزاره هاي علمي را به کمک ارزش هاي فرهنگي 
و اجتماعي دچار نسبي کند، اما با همين اقدام، خود ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي را نيز دچار نسبي بنيادي مي کند. در اصل، 
باید گفت که ســازه گرایي، نخست، نسبي در ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي لحاظ شده و سپس ازآنجا به عرصه علم و اندیشه 
ســرایت یافته است. به همان اندازه که نسبي گرایي در عرصه علم و اندیشه، مهلک معرفت است، در حيطه ارزش ها نيز مهلک 
اصول پایدار اخالقي تواند بود. نقد نویسنده به نحو اساسي معطوف به عرصه علم و اندیشه است؛ اما نقد سازه گرایي اجتماعي به 

عرصه ارزش ها و اخالق نيز قابل تسري است. اما این نيازمند فراز دیگري از بررسي است.
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اجتماعي هستند تا وابســته به شواهدي که از آنان 
حمايت مي کنند، به اندازه خود عقل قديمي هستند. 
پــس اين تصور رايــج که ســازه گرايان اجتماعي 
ضدعقل گــرا، ضدواقعيت گــرا و ضدعينيت  گــرا 

هستند، از کجا آمده است؟
پاســخ اين است که اين امر از خود صورت ادعاها 
يا از کاربرد آنها در اين يا آن موضوعي که از نظر 
تجربي قابل بحث اســت، نشــأت نيافته است، بلکه 
از خواســت برخي نظريه پردازان برجســته در اين 
سنت براي گســترش دادن بحث سازه  اجتماعي به 
همه چيزها، به ويژه به واقعيت هــاي مورد مطالعه و 
ادعاهاي علمي دانشــي نشأت يافته از علوم طبيعي، 
سرچشــمه مي گيــرد. اگر بخواهيم راهمــان را در 
ميدان جنــگ گل آلودي کــه اين نبــرد معروف 
دانش ها در آن جريــان دارد بيابيم، توجه به برخي 
تمايزات بســيار کمک خواهد کرد. من بحث را با 

ادعا در مورد چيزها و واقعيت ها شروع مي کنم.

چيزهاي ساخته  اجتماع
پول، شــهروندي و روزنامه  از سازه هاي اجتماعي 
آشکار هســتند زيرا، به طور روشني، نمي توانستند 
بدون اجتماع، موجوديت داشــته باشــند. به همين 
بداهت، هر چيزي که مي توانســت به طور مســتقل 
از جامعــه وجود داشــته باشــد –يا وجود داشــته 
است- سازه  اجتماعي محسوب نمي شود. نمونه ها: 
دايناســورها يا زرافه ها يــا ذره هاي بنيادين که همه  
مواد از آنها ســاخته شــده اند و فيزيکدانان آنها را 
»کوارک« مي خوانند. اگر اين چيزها پيش از آنکه 
جوامع وجود داشته باشند، وجود داشته اند، چطور 
ممکن است ســازه  اجتماعي باشــند؟ باوجوداين، 
وقتــي برخي از مهم تريــن متون در ادبيات ســازه  
اجتماعــي را مطالعه مي کنيم، بهمنــي از ادعاها را 
مي يابيم که درســت همين ادعا را دارند که اموري 
همچــون نمونه هاي مذکور که مســتقل از ذهن و 

جامعه  اند، سازه هاي اجتماعي هستند.
کتــاب »انــدرو پيکرينــگ«، ســاختن کوارک ها 
)1984( را در نظــر بگيريد. آنچنــان  که از عنوان 
هــم پيداســت، به نظر مي رســد کــه پيکرينگ بر 
اين عقيده اســت که کوارک ها که در دهه  1970 
با عنــوان »مدل اســتاندارد« مطرح شــدند، به طور 
اجتماعي ساخته شده اند. زبان خود متن هم گوياي 

است.
اگر نشان داده شود که چيزي در مفهوم اول، به طور 
اجتماعي ساخته شده است، به اين معنا خواهد بود 
کــه بــراي کنار گذاشــتن آن الزم نيســت قوانين 
طبيعي را زير پا بگذاريم )البته اين بدان معنا نيست 
که چنين کاري آسان خواهد بود، منهتن را در نظر 
آوريد(. اگر نشان داده شود که يکي از باورهاي ما 
در مفهوم دوم، به طور اجتماعي ساخته شده است، 
بــه اين معنا خواهد بود که مي توانيم بدون ترس از 
غيرمنطقي بودن، دســت از آن برداريم: اگر باوري 
را داشته باشيم نه به اين دليل که شواهد کافي براي 
حمايــت از آن وجود دارد، بلکه به اين دليل که به 
ســود يک هدف اجتماعي تصادفي است، در اين 
صورت اگر ما آن هدف اجتماعي را دنبال نکنيم، 

بايد بتوانيم آزادانه آن باور را رد کنيم.
در مورد شق طبقه بندي مذکور، آثار مهمي نوشته 
شــده اســت که در نظر من مهمترينشــان راجع به 
موضوعات جنســيت و نژاد بوده اســت. »ســيمون 
دوبــووار« )جنس دوم، 1953( و پــس از او ديگر 
محققــان فمينيســت نشــان داده اند کــه نقش هاي 
جنســيتي، امــوري اجتناب ناپذيــر نيســتند، بلکه 
محصول نيروهاي اجتماعي هســتند. »آنتوني آپيا« 
)فرد رنگ آگاه: اخاق سياسي نژاد، 1996، همراه 
با اِمي گاتمن( به ويژه به طور قدرتمندي نشان داده 
است که چيزي فيزيکي يا زيست شناختي منطبق با 
طبقه بندي هاي نژادي که نقشي گسترده در زندگي 
اجتماعي ما بازي مي کنند وجود ندارد و وجود اين 
طبقه بندي ها بيشــتر مرهون کاربرد اجتماعي شــان 

است تا شواهد علمي.
برخي از ديگر ادعاها بيشتر مناقشه برانگيز بوده اند. 
»مري بويل« اســتدالل کرده اســت که بــاور ما به 
اسکيزوفرني سازه اي اجتماعي است )اسکيزوفرني: 
توهمي علمــي؟ 1990(. او ادعا مي کند که داليل 
کافي وجود ندارد که نشانه هايي که به طورمعمول 
تحــت اين بيماري رده بندي مي شــوند همه عائم 
تنها يک بيماري باشــند و بنابراين، جســتجو براي 
علت شناسي آن با استفاده از نوروشيمي محکوم به 
شکست اســت. شايد حق با او باشــد. درک ما از 
بيماري هاي رواني به حتم در دوران کودکي اش به 
سر مي برد. از ســوي ديگر، به نظر مي رسد شواهد 
روزافزونــي وجــود دارد که نشــانه هاي مرتبط با 
اسکيزوفرني پيش از آغازشان قابل پيش بيني هستند 
و اين وضعيت به شــدت ارثي است. اين واقعيت ها 

در مقابل رويکرد بويل قرار دارند.
در يک برنامه  پژوهشــي در حال گسترش، آموزه 
مورد انتظاري از هر دو دســته آثار پژوهشــي مهم 
و قابل بحــث را مي يابيــم. آنچه بايد مــورد تأکيد 
قرار گيرد اين اســت که گرچه برخي از ادعاهاي 
مربوط به ســازه هاي اجتماعي ممکن است از نظر 
تجربي مناقشــه برانگيز باشند، اما الگوهايي که اين 
ســازه ها نمونه هاي آنها هســتند، به هيچ وجه از نظر 
فلسفي مناقشــه برانگيز نيستند. هم اين فکر انتزاعي 
که برخي چيزها توســط جوامع ساخته شده و هم 
اين فکر که برخي باورها بيشتر مرهون ارزش هاي 

بگيريد. روشــن اســت که هدف اين نيست که بر 
اين واقعيت آشــکار تأکيد شود که برخي از زنان، 
متعاقب برخي وقايع اجتماعي، پناهنده مي شــوند، 
بلکه ايده اين اســت که نشان داده شود که چگونه 
يک باور خاص توســط نيروهاي اجتماعي شــکل 
گرفته است: اين باور که يک نوع شخص خاص، 
يعني زن پناهنده، وجود دارد که سزاوار است مورد 

توجه خاص قرار گيرد.
امــا بحث در مورد ســازه  اجتماعي بــاور، نيازمند 
توضيح بيشــتر در مورد همان ايده  مرکزي اســت. 
زيرا به طور بديهي درســت اســت که هــر باوري 
کــه داريــم ضرورتــاً الزم نبود داشــته باشــيم و 
درصورتي کــه با آنچــه هم اکنون هســتيم تفاوت 
داشــتيم، ممکــن بــود آن را نداشــته باشــيم. اين 
باورمان را که زماني دايناســورها در زمين زندگي 
مي کردند در نظر بگيريد. روشن است که ما به طور 
اجتناب ناپذيري به اين باور نرســيده ايم. ممکن بود 
ما هرگز اين مســئله را مورد بررســي قرار ندهيم. 
ممکن بــود طي بررســي آن، به داليــل مختلف، 
به نتايــج متفاوت برســيم: ممکن بــود به حقيقت 
عاقه اي نداشــته باشيم؛ ممکن بود براي رسيدن به 
ايــن نتيجه به حدکافي باهــوش نمي بوديم؛ ممکن 
بود هرگز به شواهد مرتبط برنمي خورديم )فسيل ها 

را نمي يافتيم(.
اين مشــاهدات، مفاهيم مال  آور مختلفي را فراهم 
مي آورند که بر اســاس آنها ممکن بود هر باوري 
وابســته به واقعيت هاي تصادفي در مورد ما باشــد. 
ســؤال اصلــي، هنگامي که تمــام ايــن عوامل در 
نظــر گرفته شــوند، در مورد نقش اجتماع اســت؛ 
بــه اين معنــا که بــا مســلم در نظر گرفتــن هوش 
مــا و مفروض انگاشــتن عاقــه  ما به اين مســئله و 
خواســتم آنکه حقيقت را در مــورد آن دريابيم و 
با فرض قرار گرفتن در معرض شــواهد مرتبط، آيا 
هنوز هم براي توضيح باورمان به وجود دايناسورها 
در گذشــته، بايد به ارزش هاي اجتماعي تصادفي 
متوســل شــويم؟ اگر پاسخ »بله« باشــد، يعني اگر 
اين حقيقت داشته باشد که جامعه  ديگري که تنها 
ارزش هاي اجتماعي متفاوتي با ما داشته، به باوري 
متفاوت و مغاير مي رسيد، در اين صورت مي توانيم 
بگوييم که باور ما در مورد دايناســورها ســازه اي 

اجتماعي است.
بنابرايــن، مهــم اســت کــه ميــان يــک ادعــاي 
سازه گرايانه که هدفش چيزها و واقعيت هاست، از 
يک سو، با ادعايي که هدفش باورهاست، از سوي 
ديگر، تمايز قائل شويم زيرا اين ها ادعاهايي متمايز 
هســتند و نياز به اثبات هاي متمايزي دارند. اولي به 
اين ادعاي متافيزيکي مي رســد که چيزي به دليل 
اينکه ما آن را خلق کرده ايم واقعي است؛ و دومي 
به اين ادعاي معرفتي مي رســد که تبيين صحيح در 
مورد اينکه چرا ما بــاور خاصي داريم بايد مرتبط 
به نقشي باشــد که آن باور در زندگي اجتماعي ما 
بازي مي کند و به طور خاص مربوط به شــواهدي 
نيست که به عنوان دليل در حمايت از آن اقامه شده 
ايان هکينگاســت. هر يک از اين ادعاهــا در نوع خود جالب 
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داشــته اند. اگر به اين باور نداشــته باشــيد احتماالً 
نمي دانيــد چطور در بازي هاي زباني که کلمه  کوه 
را به کار مي برند شرکت کنيد، اما به کاربردن آن 
بازي هاي زباني، ارتباطي به اين مسئله  ندارد که آيا 
واقعيت، مشتمل بر واقعيت کوه ها، به خودي خود، 
جداي از شيوه اي که انســان ها به طورمعمول براي 

توصيف آن در نظر مي گيرند، وجود دارد يا نه.
 رورتي توصيه مي کند که ســازه گرايان اجتماعي 
خود را از اين ادعــا دور کنند که ما با صحبت در 
مورد کوه ها ســبب وجود آنها مي شويم. طبق نظر 
رورتي، شــيوه  مناسب مطرح کردن اين نکته چنين 
است: براي ما سودمند است که شيوه هايي از سخن 
گفتــن را بر ديگر شــيوه ها ترجيــح دهيم. يکي از 
شــيوه هايي که کاربرد آن براي ما ســودمند است، 
اين اســت که طبق آن کوه ها مســتقل از انســان ها 
وجود دارند، اما هيچ شيوه اي  از سخن گفتن وجود 
ندارد که در خصوص نحوه وجود خود چيزها، از 
شيوه هاي ديگر سخن گفتن، رساتر باشد زيرا هيچ 
طريقــه اي وجود نــدارد که چيزهــا به خودي خود 
آن گونه باشــند. آنچه هســت تنها اين است که ما 
در مــورد اينکه چيزهــا چگونه اند، بــه چه نحوي 
سخن مي گوييم؛ به اضافه اين واقعيت که برخي از 
اين نحوه هاي ســخن گفتن، برتر از برخي ديگرند. 
بنابراين، صحيح اســت کــه بگوييم مــا کوه ها را 
نمي ســازيم؛ اين ادعايي اســت که مجوز آن را از 
شيوه  بحثي که براي ما سودمند است گرفته ايم. البته 
اين بدان معنا نيســت که کوه ها، به صورت حقيقت 
مســلم، مستقل از ذهن انسان ها وجود دارند؛ هرگز 
معنا ندارد که بگوييم چيزي حقيقت مســلم است. 
تنها چيزي که ما مي توانيم به طور ملموس در مورد 
آن حرف بزنيم اين است که چه چيزي مبني بر اين 
يا آن شيوه  بحث حقيقت دارد؛ شيوه هايي که اتخاذ 

برخي از آنها براي ما سودمندند.
ايــن امر، به هرحــال، چنان که بســياري از منتقدان 
آن را خاطرنشان ســاخته اند، ديدگاهي غيرممکن 
است )به ويژه »ســخن آخر« توماس نيگل )1997( 
و نقــد برنــارد ويليامــز از آن را در »نقــد کتــاب 
نيويورک تايمــز« )1998( ببينيــد(. اول اينکه حتي 
رورتي هم نتوانســت خود را از تعهــد به اين ايده 
دور کنــد کــه برخــي ادعاها به ســادگي حقيقت 
دارنــد و حقيقت داشــتن آنها بســته به ايــن يا آن 
روش بحث نيســت؛ او به ســادگي خــود را به اين 
ديدگاه ناپذيرفتنــي متعهد مي کند که تنها آن نوع 
ادعايي به ســادگي حقيقــت دارد کــه ادعايي در 
مورد شــيوه هاي سودمند بحث اســت که ما اتخاذ 
کرده ايم، نه ادعاهايي که به طور مســتقيم در مورد 
کوه هاســت. در غير ايــن صــورت، او نمي تواند 
به ســادگي ابراز کنــد، چنان که ايــن کار را کرده 
اســت، که براي ما سودمند اســت در مورد کوه ها 
بحــث کنيم؛ مگــر درصورتي که بپذيــرد براي ما 
ســودمند باشــد در مورد اين بحث کنيم که بحث 
در مورد کوه ها ســودمند اســت و اين به تسلسلي 

بي پايان مي انجامد.
دوم، اگــر ما اين ديــدگاه را بپذيريم که در مورد 

به خودي خود بدون ســاختار است: به چيزها، انواع 
چيزها يا واقعيات تقسيم نشده است. ما با فکرکردن 
در مورد جهان به يک شــيوه خاص يا داشتن يک 
رشته باورهاي خاص، ســاختار را به جهان تحميل 

مي  کنيم.
دو راه مختلــف براي درک ادعــاي کانتي که ما 
ســاختار را بر جهان تحميــل مي کنيم وجود دارد. 
در مــورد اول، با فکر کــردن در چارچوب مفاهيم 
مشخصي مانند »کوه« و باور به اينکه کوه ها وجود 
دارند، به معناي دقيق کلمه، انواع خاصي از چيزها 
را به وجود مي آوريم. در مورد دوم، ساختار به طور 
کامل از طرف ماســت: اين ادعا که کوه ها وجود 
دارنــد، تنها يک طريقه بــراي فکر کردن در مورد 
اين است که چه چيزي بر اساس طرح واره  مفهومي 
يا بازي زباني ما حقيقت دارد. حتي تاشي صورت 
نمي گيرد که ادعا کنيم چيزها در واقعيتي مستقل از 

ذهن چگونه هستند.
راه اول، که ادبيات التــور و پيکرينگ نزديک به 
نااميدکننده اي عجيب وغريب  به طور  آن هســتند، 
اســت. چطــور ممکن اســت ذهــن، جهــان را به 
انواع مختلف تراشــيده و شکل دهد؟ چطور ذهن 
مي تواند چيزها را بيافريند و به آنها مشخصاتي اعطا 
کنــد؟ و چه اتفاقي مي افتد وقتي جهان توســط دو 
جامعه  مختلف بــه دو روش مغاير تــراش خورده 
باشــد؟ برخي از ما بــه روح غيرمادي باور داريم و 
برخــي ديگر نه. آيا جهان خارج، هم شــامل روح 

غيرمادي است و هم نيست؟
اما ريچارد رورتي، در نوشته هايي که بسيار توسط 
ســازه گرايان اجتماعي نقل مي شود، پيشنهاد کرده 
اســت که بحث در مورد سازه  اجتماعي واقعيت ها 
و انواع، درصورتي که طبق مورد دوم درک شود، 

کامًا متقاعد کننده است:
يک دليل اينکه مسئله  واقعيت مستقل از ذهن چنان 
موردتنفر و گمراه کننده اســت، مبهم بودن مفهوم 
»اســتقال« اســت. ]منتقدان من[ گاه ]مي نويسند[ 
که فيلســوفاني مانند من که به »واقعيت مســتقل از 
ذهن« باور ندارند بايد اين را انکار کنند که کوه ها 
پيش از آنکه مــردم ايده »کوه« را در ذهن يا کلمه  
کوه را در زبانشــان داشته باشند، وجود داشتند. اما 
هيچ کس چنين چيزي را انکار نمي کند. هيچ کس 
فکر نمي کند که سلســله هايي از علــت و معلولي 
وجــود دارند که طــي آنها کوه ها بر اثــر افکار يا 
کلمات به وجود آمده اند... مشروط به اينکه بحث 
در مورد کوه ها ســودمند باشد، که هست، يکي از 
روشــن ترين حقايق در مورد کوه ها اين اســت که 
آنها پيش از آنکه ما در موردشان بحث کنيم وجود 

همين اســت: »... واقعيــت کوارک ها حاصل کار 
فيزيک دانــان ذره اي بود...« اما چطور چنين چيزي 
ممکن اســت؟ اگر کوارک ها وجــود دارند )و ما 
بــه دليل مقاصد موجود خــود فرض مي گيريم که 
وجود دارند( آنها مي بايست پيش از وجود جوامع 
انساني موجود بوده باشند. پس چطور ممکن است 

آنها سازه   اجتماعي باشند؟
شــايد پيکرينگ به آنچه مي گويــد اعتقاد ندارد و 
شــايد قصدش اين است که صرفاً ادعايي در مورد 
باور ما در مــورد کوارک ها مطــرح کند تا اينکه 
حرفي در مــورد خود آنها زده باشــد؛ اين مطلبي 
اســت که در فرصت مناســب در مــورد آن بحث 
خواهيم کــرد، اما خواه پيکرينــگ چنين ادعايي 
کرده باشد يا نه، به نظر مي رسد که اين گونه ادعاها 
به وفــور در اطراف و اکناف وجود دارند. در اينجا 
براي نشــان دادن يک نمونه ديگر، به نظرات برونو 
التور و اســتيو وولــگار در موضــوع واقعيت هاي 
مــورد مطالعه  علــوم طبيعي توجه کنيــد )زندگي 
آزمايشگاهي: ســازه  اجتماعي واقعيت هاي علمي، 

1979، صص 180-182(:
»مــا نمي خواهيم بگوييم که واقعيات وجود ندارند 
يا چيزي به نام واقعيت نيست... حرف ما اين است 
که »موجــود بودن« )وجــود داشــتن( معلول کار 

علمي است نه علت آن.«
امــا به آســاني نمي تــوان از اين فکر ســردرآورد 
کــه واقعيت هــاي مربوط بــه ذره هــاي بنيادين يا 
دايناسورها معلول نظريه پردازي هاي علمي هستند. 
چطور ممکن اســت کــه نظريه پردازي هاي علمي 
موجب شده باشد که وجود دايناسورها در گذشته 
يــا وجود کوارک ها در حــال حاضر حقيقت پيدا 
کنــد؟ البته، علم باور ما را به وجود دايناســورها يا 
کوارک ها محقق نموده اســت. چــون به آن باور 
داريم طــوري رفتار مي کنيم که گويي کوارک ها 
و دايناســورها وجود دارند. اگر به خودمان اجازه 
دهيم که از زباني آرايه دار اســتفاده کنيم مي توانيم 
بگوييــم که در جهان ما دايناســورها و کوارک ها 
وجود دارند؛ همان طور که مي توانيم بگوييم که در 
جهان هملت شکســپير، اوفليا غرق مي شود، اما در 
کل، چيزي که مي توانيم به طور منسجم دراين باره 
بگوييم اين است که علم اين را محقق ساخته که ما 
باور داشته  باشيم که دايناسورها و کوارک ها وجود 
دارند. هيچ کس بــا اين مخالفتي ندارد. اما باوجود 
همه شــواهد در حمايت از اين ها، اين باورها هنوز 
ممکن است اشتباه باشــند و تنها چيزي که آنها را 
حقيقي مي سازد اين است که در جهان خارج واقعاً 
دايناسورها در گذشــته وجود داشته يا کوارک ها 
موجود باشــند. به يقيــن، علم نمي توانــد اين ها را 

بسازد؛ در بهترين حالت، آنان را کشف مي کند.
ديدگاه هاي عرضه شــده در اينجا به »ايده آليســم 
اســتعايي« رد شــده  ايمانوئل کانت بازمي گردد. 
در تصوير کانتي )يا حداقل در خوانش رايج آن(، 
جهانــي در خارج، مســتقل از ذهن انســان وجود 
دارد؛ بنابراين، الزم نيســت آن قدر پيش برويم که 
بگوييم مــا جهان را خلق کرده  ايــم، اما اين جهان 

شايد پيکرينگ به آنچه مي گويد 
اعتقاد ندارد و شايد قصدش اين است 

که صرفًا ادعايي در مورد باور ما در 
مورد کوارک ها مطرح کند تا اينکه 
حرفي در مورد خود آنها زده باشد
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خواهد بود که استدالل کند که گرچه ارزش هاي 
اجتماعي، باورهاي ما را توجيه نمي کنند، اما راه ما 
براي رســيدن به باورها اين نيست که ببينيم عوامل 
توجيه  کننده آنها چيســت، بلکه ما به واسطه عايق 

اجتماعي  خاص خود به باورهايي نايل مي شويم.
اين ديدگاه که در واقع، راه مرســوم )ارتدوکس( 
ميان افرادي است که به عنوان دانشمندان »مطالعات 
علم« شناخته مي شوند، از اين امتياز برخوردار است 
که ســخني بيهوده در مورد توجيه بيان نمي کند اما 
به سختي مي توان آن را ديدگاهي موجه تر دانست. 
اين ديــدگاه، در اغماض گرانه تريــن خوانش، از 

جامعه شناسي معرفت سرچشمه گرفته است.
ديــدگاه موردنظــر از يکــي از متــون بنيان گذار 
مطالعــات علم، يعنــي دانش و تصويــر اجتماعي 
)1977( نوشــته ديويد بلور نشــأت گرفته اســت. 
استدالل بلور تقريباً اين است: اگر بخواهيم توضيح 
دهيم که چرا برخي باورها در يک زمان مشــخص 
به عنــوان دانش پذيرفته مي شــوند، نبايــد در اين 
فکر باشــيم که کدام يک از آن باورها درســت و 
کدام يک غلط اســت. اگر مي کوشيم که توضيح 
دهيم چرا برخي به اين نتيجه رســيده اند که باوري 
درســت اســت، اين اهميت و ربطي نــدارد که ما 
بدانيــم آن باور از صــدق برخوردار نيســت. اين 
يکي از »اصول تقارن« جامعه شناسي معرفت است: 
گزاره هــاي درســت و غلط را، در بررســي اينکه 
چطور باور به درســتي آنها به وجود آمده، متقارن 

)علي السويه( در نظر بگير.
امکان دارد که بتوانيم نقاط مثبت و منفي اين اصل 
را مــورد بحث قرار دهيم ولــي به طورکلي به نظر 
صحيح مي رســد. اما همان طور کــه ايان هکينگ 
به درستي بر آن تأکيد مي کند، اين يک سخن است 
که بگوييم )در بررســي پيدايش باورها( باورهاي 
درســت و غلط بايد متقارن در نظر گرفته شوند و 
ســخن کامًا متفاوتي اســت که بگوييم باورهاي 
موجه و غيرموجه بايد متقارن در نظر گرفته شوند. 
هنگام توضيح اينکه چرا باوري را داريم، پذيرفتني 
است که درست يا غلط بودن آن را ناديده بگيريم، 
اما پذيرفتني نيست که وجود يا عدم وجود شواهد 
را در باور بــه آن ناديده بينگاريم. به دليل نامعلوم، 
ايــن تمايز هرگز توضيح داده نشــده اســت، اما به 
نظر مي رســد که بلــور و همکارانش فکر مي کنند 
کــه اين دو اصل هم رده اند و هر دو براي بررســي 
جامعه شناسي معرفت الزم هستند. بلور هر دو را در 

بنيان موضوع وارد مي کند:
 ]جامعه شناســي دانش[ نســبت به درست يا غلط 
بــودن، معقــول يــا غيرمعقول بــودن، موفقيــت يا 
شکست بي طرف اســت. اما با فرض اينکه برهاني 
بــراي شــکاک بودن در مــورد خــود دليل خوب 
بــراي باور وجــود ندارد )و چگونــه چنين برهاني 
مي تواند وجود داشته باشــد که بي درنگ خود را 
نقض نکند؟( يکــي از علت هاي ممکن براي باور 
من به آنچه باور دارم اين اســت که شواهد خوبي 
بــراي آن دارم. هــر چارچوب تبييني کــه اصرار 
دارد نه تنها باورهاي درست و غلط، بلکه باورهاي 

کشــف« و »زمينه  توجيــه« مي خواننــد تمايز قائل 
 شــويم و بر آن باشــيم که گرچه نقش ارزش هاي 
اجتماعي در زمينه  کشــف، پذيرفتني است، اما اين 
پذيرفتني نيست که ارزش ها در زمينه  توجيه، نقشي 
داشته باشند. سازه گرايان اجتماعي، اين تمايز را در 
مورد دانش انکار مي کنند؛ از نظر آنان ساده لوحانه 
است که فرض بگيريم ارزش هاي اجتماعي ممکن 
اســت وارد يکي از اين دو زمينه بشــوند، اما الزم 

نباشد که وارد زمينه  ديگري هم بشوند.
خب، ارزش هاي اجتماعي چطــور مي توانند وارد 
زمينه  توجيه شــوند؟ در اينجا يک سازه گرا ممکن 
اســت چهار شيوه  متمايز براي اعام اين نظر داشته 
باشــد. گرچه هر چهار مورد را مي توان در ادبيات 
يافت، اما آنها هميشــه به طور کافــي از هم متمايز 

نشده اند.
در مورد اول، يک ســازه گرا ممکن اســت بر اين 
باور باشد که توجيه به عهده شواهد واقعي نيست؛ 
بلکه ارزش هاي اجتماعي موجود در پس زمينه  آنها 
اين کار را انجام مي  دهند. ممکن است تعجب آور 
باشــد که کســي به طورجدي چنين نظري داشــته 
باشد، اما برخي سازه گرايان سخناني دارند که جز 
اين خوانشــي ندارد. اين يک مورد اســت )کنث 
گرگــن، »ســنجش گري هاي فمينيســت از علم و 
چالش  معرفت شناســي اجتماعــي« در کتاب تفکر 
فمينيســت و ســاختار علم، ويرايش مري گرگن، 
1989(: اعتبار گزاره هاي نظري در علوم به هيچ وجه 

تحت تأثير شواهد واقعي نيست.
امــا هر کس واقعاً بپندارد کــه به طور مثال مي توان 
معادالت مکسول را با توسل به باورهاي سياسي يا 
اجتماعي خود مکســول، يا هر فرد ديگري، توجيه 
نمود، مشخص مي شــود که کامًا موضوع توجيه 
ادعاهاي علمي را اشــتباه فهميده اســت. يک فقره 
اطاعات، بــا باالبردن احتمــال حقيقي بودن يک 
باور خــاص، آن را توجيه مي کنــد. بايد پذيرفت 
که اين ايده  در مورد توجيه، بدون مشــکل نيست 
اما اگر بخواهيــم آن را به طورقطع رد کنيم، کامًا 
روشــن اســت که کســي نمي تواند قوانين بنيادي 
الکترومغناطيس را با توســل به اعتقادات سياسي يا 

عايق کاري يا هر چيز مشابهي توجيه کند.
اگر کسي واقعاً مصمم باشد که به چنين رويکردي 
اعتقاد داشــته باشد، مســير تا حدي بهتر، که مورد 
دوم از چهــار گزينه ذکر شــده در باالســت، اين 

اينکه چه چيزي حقيقــت دارد هيچ مرجع قدرتي 
به جز ســودمندي ســخن گفتن در مورد آن نداشته 
باشيم و اگرچنان که رورتي مي پذيرد، علم، جهاني 
ازپيش ساخته را که انباشته از کوه ها و زرافه هاست 
کشف مي کند؛ در اين صورت، هيچ چشم اندازي 
براي او وجود ندارد که  بتواند از طريق آن به طرح 
اين ديــدگاه خاص خــودش بپردازد کــه جهاني 
ازپيش ساخته  و انباشــته از کوه ها و زرافه ها وجود 
نــدارد. او نمي تواند هر دوي اين ها را با هم داشــته 
باشــد، ولي داشــتن هر دوي اين ديدگاه ها چيزي 

است که نظريه  او مي طلبد.

 باور ساخته شده توسط اجتماع
اگــر ماحظات پيشــين صحيح باشــند، بحث در 
مورد سازه  اجتماعي نمي تواند به طور متقاعدکننده 
در بــاب »واقعيت هاي« مورد مطالعه  علم اســتفاده 
شــود؛ اما آيا اگر آن را در مورد »باور« نســبت به 
واقعيت هــاي مذکور که آن علــوم توليد کرده اند 

استفاده کنيم، وضع بهتر خواهد بود؟
مســئله اين نيســت که آيا علم يک کســب وکار 
اجتماعي اســت؟ البته که چنين اســت. علم به طور 
جمعــي توســط انســان هايي هدايت مي شــود که 
همراه با ارزش ها، نيازهــا، عايق و تعصباتي وارد 
آن مي شــوند و اين امور ممکن است رفتار آنها را 
به شــيوه هايي بنيادي تحت تأثير قــرار دهد: يعني 
ممکن اســت نوع پرســش هايي را که به آن عاقه 
نشان مي دهند تعيين کند، يا نوع استراتژي پژوهشي 
که روي آن حســاب مي کنند، يا آنچــه تمايل به 
ســرمايه گذاري روي آن دارند و از اين قبيل موارد 

را مشخص کند.
ديدگاه معمول البته اين است که هيچ يک از اين ها، 
درصورتي که آن ادعا به طور کافي با شواهد واقعي 
حمايت شده باشــد، در باورپذيربودن يک ادعاي 
خاص اهميتي ندارد. ممکن اســت کپلــر به دليل 
دل مشــغولي هايش به امور مذهبــي و علم الغرائب 
به حرکت ســيارات عاقه مند شده باشد و تا جايي 
کــه من مي دانم، ممکن اســت او به شــدت در پي 
رسيدن به نتيجه خاصي بوده باشد، اما تا زماني که 
ادعاي نهايي او که سياره ها در مدارات بيضي شکل 
حرکت مي کنند مي توانست توسط شواهدي که او 
براي آن فراهم آورده بود توجيه شــود، نه اهميتي 
دارد که او چطور به اين مســئله عاقه مند شــده و 
نه اينکه از پيش چه انتظاري در مورد نتيجه داشــته 

است.
ايــن ديدگاه )کپلر( به هرروي مطرح شــده اســت 
و خواهــان توجــه ماســت و تنها راه بــراي رد آن 
باطل کردن شــواهدي اســت که در حمايت از آن 
اقامه شــده اســت. اين ســخن بي ربطي اســت که 
بگوييم اگر کپلر چنان دل مشــغولي هايي را که ما 
با او در آنها ســهيم نيستيم نداشت، چنان پژوهشي 
را انجــام نمي داد يــا اينکه او انگيزه هــاي فراتر از 
شــواهد براي اميد به رســيدن به نتيجه اي خاص را 

داشته است.
اگر بخواهيم اين نکته را به گونه  ديگري بيان کنيم، 
معمول آن اســت ميان آنچه فيلســوفان علم »زمينه  

يک سازه گرا ممکن است بر اين 
باور باشد که توجيه به عهده شواهد 

واقعي نيست؛ بلکه ارزش هاي 
اجتماعي موجود در پس زمينه  آنها 
اين کار را انجام مي  دهند. ممکن 
است تعجب آور باشد که کسي 

به طورجدي چنين نظري داشته 
باشد، اما برخي سازه گرايان سخناني 

دارند که جز اين خوانشي ندارد
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نظريه مان را در مورد تلسکوپ ها مورد تجديدنظر 
قرار دهيم؛ مطمئناً مي توان شــرايطي را تصور کرد 
که دقيقاً نياز به تجديدنظــر در نظريه مان در مورد 
تلسکوپ ها باشد. بلکه نکته اين است: چنين نيست 
که هر شــرايطي که در آن پيش فرضــي در مورد 
تلســکوپ ها وجود دارد، شــرايطي باشد که چنان 
تجديدنظري را طلب  کند. پس، اين ســخن مردود 
اســت که در چگونگــي عکس العمل نشــان دادن 
بــه نتايج ناســازگار، ماحظــات عقلــي به تنهايي 

نمي توانند معيار تصميم باشند.
اما، در چهارمين و آخرين شــيوه اي که ارزش هاي 
اجتماعي و باورها به هم گره مي خورند، نظر بر آن 
نيســت که امر اجتماعي بايد براي پرکردن شکافي 
که امر عقاني آن را خالي گذاشــته مورد استفاده 
قــرار گيرد؛ بلکه نظر بر اين اســت که امر عقاني 
خود اساســاً امري اجتماعي لحاظ شــود. بر اساس 
اين شــيوه  فکري، دليل خوب براي باور داشــتن به 
چيزي، تنها در وضعيتي نســبي در ارتباط با عوامل 
اجتماعي متغير قــرار دارد؛ جدايي صريح ميان امر 

عقاني و امر اجتماعي واهي است.
در حال حاضر، اين تنها تفســير مؤثر در خصوص 
رابطــه  بين امر اجتماعي و امر عقاني در حلقه هاي 
ســازه گرايانه اســت. اين نظر به نسبي کردن داليل 
خوب برحسب شرايط اجتماعي مختلف مي انجامد 
که بر اساس آن، اطاعات معيني مي توانند در برخي 
شرايط اجتماعي و در برخي فرهنگ ها دليل خوبي 
براي توجيه يک باور قلمداد شوند اما در شرايط يا 
فرهنگي ديگر چنين نباشــند. ايــن نظر به خوبي در 
اين متن بيان شده اســت )بري بارنز و ديويد بلور، 
»نسبي گرايي، عقل گرايي و جامعه شناسي معرفت«، 
1981(: »... اين ايده بي معناســت که بگوييم برخي 
استانداردها يا باورها واقعاً عقاني هستند، متمايز از 
آن هايي که صرفاً به طور محلي عقاني محســوب 

مي شوند.«
اما اين تفسير غيرممکني در مورد داليل باورهاست، 
چنان که افاطــون ديرزماني پيش تر آن را دريافت 
)تئتتوس او را ببينيد(. اگر، چنان که اين نظر پيشنهاد 
مي کنــد، همه  داليل براي باورهــا و ابراز عقيده ها 
به طور قاطع به چشم اندازهاي پس زمينه اي مختلف 
وابســته باشــند، آنگاه ما نمي توانيم به طور منسجم 
خودمان را در حال باور داشــتن و ابراز هيچ چيزي 
ببينيم. راه هاي زيادي براي نشان دادن اين امر وجود 
دارد، اما شــايد آشــکارترين آنها اين باشد: حتي 
خود نســبي گرا نمي تواند چنان رويکري نسبت به 
ديدگاه خــود اتخاذ نمايد. زيرا مطمئناً نســبي گرا 
فکر نمي کند که نسبي گرايي در مورد داليل، تنها 
نسبت به چشــم انداز خود او توجيه پذير است. اگر 
چنين بود چرا دارد نظرش را به ما که چشم انداز او 

را قبول نداريم توصيه مي کند؟
وقتي چيزي را باور مي کنيــم، آن را باور مي کنيم 
چون فکر مي کنيم که داليلي براي حقيقت داشتن 
آن وجــود دارد؛ داليلــي کــه فکــر مي کنيــم به 
حد کافي کلي هســتند که حتي بــراي افرادي که 
چشــم انداز ما را ندارند مي توانند موجه باشــند. به 

اســاس نظريه انجام نمي شــود؛ بلکه عاوه بر آن، 
مبتنــي بر اســتفاده از فرضيه هاي جانبــي در مورد 
کار کردن دســتگاه هاي آزمايشــگاهي هم هست. 
در صورت مواجه شدن با نتايج ناسازگار آزمايشي، 
چيــزي بايد مورد تجديدنظر قــرار گيرد، اما تا آن 
موقع ممکن است ندانيم که چه چيزي: شايد نظريه 
و يا شــايد فرضيه هاي جانبي بايد مورد تجديدنظر 
قرار گيرند. شــايد اصــًا ادعا اين باشــد که واقعاً 
نتايج ناســازگار ثبت کرده ايم؛ شــايد صرفاً دچار 
توهم ديداري گشــته ايم. دوئم اســتدالل کرد که 
عقــل نمي تواند به تنهايي تصميــم بگيرد که کدام 
تجديدنظرهــا مورد نياز اســت و درنتيجه تصحيح 
باور در علــم نمي تواند به طــور محض موضوعي 
عقاني باشــد؛ چيز ديگري هم بايد در آن دخالت 
کنــد. آنچــه ســازه گراي اجتماعــي بر ايــن نظر 

مي افزايد همانا امور اجتماعي است.
البتــه  کــه  اســت  هوشــمندانه  اســتداللي  ايــن 
دشــواري هايش را براي بلندمدت پنهان نمي کند. 
آيا واقعاً حقيقت دارد که هرگز نمي توانيم در پاسخ 
به نتايج ناسازگار، تجديدنظر در يکي از نظرياتمان 
را به تجديدنظر در نظريــه اي ديگر ترجيح دهيم؟ 
مثال دوئــم در مورد يک ستاره شــناس را در نظر 
بگيريــد کــه دارد با تلســکوپش به آســمان نگاه 
مي کند و شگفت زده مي شــود که ستاره  جديدي 
را در کهکشــان مــورد مطالعه خود پيــدا مي کند. 
در مواجهه با اين کشــف، ستاره شــناس، طبق نظر 
دوئم، ممکن اســت يا نظريــه اش در مورد کائنات 
را مــورد تجديدنظر قرار دهد يا نظريه اش در مورد 
چگونگي کارکرد تلسکوپش را؛ و اصول عقاني 
تثبيت باور، در اين انتخاب به او کمکي نمي کنند.

امــا، ايــن ايده کــه در نگاه بــه آســمان از طريق 
تلســکوپ، همان قــدر داريم نظريه مــان در مورد 
کائنــات را مي ســنجيم کــه نظريه مــان در مورد 
تلسکوپ را، حرف بيهوده اي است. نظريه در مورد 
تلســکوپ از طريــق آزمايش هاي ستاره شــناختي 
متعــدد اکنون موردقبول اســت و با تعــداد زيادي 
از ديگــر چيزهايي که در مورد لنزها، نور و آينه ها 
مي دانيم انطباق دارد. اين موجه نيســت که هنگام 
مواجهــه بــا مشــاهده اي غيرمنتظرانه در آســمان، 
پاسخ منطقي اين باشــد که به تجديدنظر در مورد 

تلسکوپ ها بپردازيم!
نکته اين نيســت که شــايد هرگز الزم نباشــد که 

موجه و غيرموجه را نيز علي الســويه در نظر بگيرد، 
بايــد به ما توضيح ارائه دهد که چرا شــواهد براي 
باور، به منزلــه يکي از علت هاي بالقــوه آن، کنار 
گذاشــته شده است و بايد اين توضيح را بدون زير 
ســؤال بردن خودش به عنوان ديدگاهي که به سبب 

موجه بودنش ارائه شده  انجام دهد.
البته اين بدان معنا نيســت کــه باورهاي علمي بايد 
با اســتفاده از شــواهد الــزام آوري که بــراي آنها 
جمع آوري شده اند توضيح داده شوند؛ تاريخ علم 
انباشته از مثال هايي – به عنوان نمونه جمجمه خواني 
)شــناخت شــخصيت از روي شــکل کاسه  سر(- 
اســت که هرگز شــواهد خــوب برايشــان وجود 
نداشــته اســت. صرفاً بايد بر اين تأکيــد کنيم که 
باور علمي گاه بايد با شواهد الزام آور توضيح داده 
شــود و تاريخ و جامعه شناســي علم )که به درستي 
طرح ريزي  شــده اند( الزم نيست در رد آن دخالت 

داشته باشند.
ايــن ما را بــه مورد ســوم مي رســاند کــه مفهوم  
مايم تــري اســت در ايــن خصوص کــه چگونه 
ارزش هاي اجتماعي ممکن است براي توجيه باور 
علمي ضروري باشــند. در اين حالــت، نظر بر آن 
است که گرچه شواهد مي توانند براي تبيين چرايي 
باور به ديدگاهي خاص نقش داشــته باشند، هرگز 
بــراي تبيين آن کافي نيســتند. هرگونه شــواهدي 
که داشــته باشــيم، همواره باوري را که بر اســاس 
آن شــواهد قبول کرده ايم، به صورت ناقص متعين 
مي کند. چيز ديگري بايد شکاف ميان آنچه برايش 
شــواهد داريم و آنچه واقعاً به آن باور داريم را پر 
کنــد و آن چيز با ارزش هــا و عايق پس زمينه آن 

متفکر فراهم مي گردد.
اين ايده که شــواهد علمي، نســبت به نظريه هايي 
که بر اســاس آن شــواهد به آنها باور داريم، تعين 
ناقص دارند، تأثير چشمگيري بر فلسفه  علم – حتي 
در حلقه هاي غيرســازه گرايانه- گذاشته است. اين 
ايده در شکل مدرنش از آراي پزشک و فيلسوف 
فرانســوي پير دوئم در اوايل قرن بيســتم سرچشمه 
مي گيرد. فرض کنيد که يک مشــاهده  آزمايشــي 
با نظريه اي که به آن باور داريد، ناهمخوان اســت: 
به طــور مثــال، نظريه مي گويــد که درجــه به 10 
مي رســد و درجه از روي صفر تــکان نمي خورد. 
آنچه دوئم مي گويد اين اســت کــه اين امر نظريه 
را رد نمي کند زيرا پيش بيني مشــاهداتي، صرفاً بر 
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تاريخچه  طوالني تاش هاي حل وفصل نشده براي 
نسبي کردن ايده  عقانيت پيدا مي کند. سازه گرايي 
چيز جديــدي براي افــزودن به ايــن ديدگاه هاي 
بي اعتبــار تاريخــي نــدارد؛ در واقــع ديدگاه هاي 
از  ســردرگم کننده تر  و  مبهم تــر  ســازه گرايانه 
هم رده هاي سنتي شان هستند. دشواري در فهم اين 
نکته اســت که چرا چنين کاربردهاي کلي سازه ي 

اجتماعي، افراد زيادي را وسوسه کرده اند.
بي شــک يکي از منابــع جذابيــت، در کارآمدي 
آن هاســت. اگر از ابتدا بدانيم که هر دانشــي تنها 
به اين دليل دانش شــمرده مي شود که ارزش هاي 
اجتماعي تصادفــي، آن را پذيرفته اند، درنتيجه هر 
ادعايــي در مورد دانــش را مي تــوان در صورت 
نداشــتن آن ارزش هايــي که به اصطــاح به آنان 
وابسته اســت رد کرد. الزم نيســت وارد جزئيات 

پيچيده اين بحث بشويم.
اما اين امر تنها ســؤال اصلي را به تأخير مي اندازد. 
چرا اين تــرس از دانش وجــود دارد؟ چرا نياز به 
محافظــت در برابر اظهــارات آن داريم؟ هکينگ 
در مورد برخي فمينيست هاي مي نويسد که در ميان 
آنها، به طور مثال، کساني هســتند که: »...عينيت و 
حقيقــت انتزاعــي را به عنوان ابزارهايــي مي دانند 
کــه عليه آنان مــورد اســتفاده قرارگرفته اند. آنان 
مــا را به ياد اين اصطاح قديمــي مي اندازند: زنان 
ذهنيت گرا هســتند، مردان عينيت گــرا. آنان بحث 
مي کنند که خود همــان ارزش ها و کلمه  »عينيت« 
حقه  بزرگ اعتماد هستند. برخي استدالل مي کنند 
که اگر عينيت قرار باشد مورد حفاظت قرار گيرد، 
بايستي عينيتي باشد که در پي نقطه نظرات چندگانه 

است.« )ص 96(
هکينگ اعتراف مي کند که نمي داند آيا بايد با اين 
فکر موافقت کند يا نه؛ اما او بايد بداند. هر نگراني 
مشــروعي در اينجا وجود داشته باشــد، نمي توان 
آن را بــه اين نحو بيان کرد کــه عينيت و حقيقت 
انتزاعــي، ابزارهاي ســرکوب و ظلم هســتند. اين 
مشاهدات، مي توانند ما را در اين حد محق کنند که 
بگوييم زماني وجود داشته که اين مفاهيم به عنوان 
ابزار ظلم مــورد اســتفاده قرارگرفته اند. هيچ کس 
نمي خواهد با اين امر مخالفت کند. اما اين واقعيت 
که مفهومي مي تواند مورد سوءاستفاده قرار گيرد و 
قرار گرفته است، به سختي مي تواند مبنايي براي اين 
باشد که خود آن مفهوم را گناهکار بدانيم. آيا بايد 
به مفهوم آزادي ظنين باشــيم زيرا نازي ها بر سردر 

آشوويتز نوشتند: »کار آزادي مي آورد؟«
ديدگاه شهودي حاکي از آن است که حالتي وجود 
دارد کــه در آن، چيزها مســتقل از آراي انســاني 
وجود دارند، و اينکه ما به شيوه  معقول و عيني قادر 
به رســيدن به باور در مورد چگونگي وجود چيزها 
هستيم؛ شيوه اي که همه افراد قادر به درک شواهد 
مرتبط را، گذشته از چشم انداز ايدئولوژيک آنها، 
وادار به باور بــه آن امر مي کند. اين ايده ها هرقدر 
هم دشوار به نظر برسند، اشتباه است که فکر کنيم 
فلســفه  ســازه گرايانه اخير، هيچ گونه دليل خوبي 

براي رد آنها هويدا نموده است.■

در هرکــدام از تعبيرات موجــودش، مورد چالش 
قرار مي گيرد.

اگر به اختصــاص هزينه هاي فراوان در مورد علوم 
پايه نظر کنيم، يعني ســرمايه گذاري روي علومي 
بدون هيچ ســود کاربردي قابــل پيش بيني؛ در اين 
صورت، مســتدل به نظر مي رســد که گفته شــود 
حتــي فلســفه گرانمايه تــري پيش فــرض اين کار 
قرار گرفته اســت، زيرا نه تنها بايــد اين را بپذيريم 
که علم تجربي، دانشــي را ارائــه مي کند که همه 
دليلي براي باورداشــتن به آن دارنــد، بلکه اين را 
نيز بايد قبول کنيم که دانشــي حقيقي يا نزديک به 
حقيقت از ساختار يک واقعيت موجود مستقل ارائه 
مي نمايد. زيرا اگر بپرســيم چرا باوجود مشکات 
اجتماعي زيــادي که داريم، ده ها بيليون دالر براي 
ساخت يک شــتاب دهنده  ذره اي صرف مي کنيم 
تــا ذرات کوچک را به هم بکوبــد به اين اميد که 
ذرات کوچک تري آزاد شــوند که هرگز آنان را 
نديده ايــم، اما نظريه ها آنهــا را پيش بيني کرده اند، 
چــه چيزي مي تواند پاســخي قانع کننده تــر از اين 
باشد که انجام اين کار به ما کمک مي کند که بنياد 
اساســي و پنهان جهــان را درک کنيم و اين هزينه 
ارزشــش را دارد؟ اگــر فکر کنيم کــه کاوش در 
وجود چنان بنياد پنهاني، بي معنا اســت يا حتي اگر 
وجود داشته باشد، بي معناست که دانش را قادر به 
کاوش آن بدانيم، درنتيجه چه معياري براي صرف 
چنان پول هايــي وجود دارد، درحالي که مي شــد 
همــان پول را صرف چاره کردن ايدز يا فقر نمود؟ 
)براي تصريــح: من نمي گويم کــه پژوهش براي 
حقيقت هاي بنيادي بــر هر ماحظه  ديگري برتري 
دارد؛ بلکه اين را مي گويم که انسجام آن به عنوان 
يک هدف براي معنابخشــي به اهميتي که به علوم 

پايه مي دهيم الزم است.(
نتيجه گيري

تفکر ســازه گرايانه  اجتماعي در بهترين نمونه هاي 
آن، مانند آثار دوبووار يا آپايا، اين نکته را روشــن 
مي کند که آن دســته از اعمال اجتماعي که ما آنها 
را به طور نادرست ضروري تلقي کرده ايم، اموري 
امکاني انــد. اين کار با اعتماد به قوانين اســتاندارد 
اســتدالل  خوب علمــي انجام مي شــود، اما تفکر 
مذکــور وقتي تــاش مي کند به يــک متافيزيک 
کلي يــا نظريــه اي کلي در مــورد دانــش تبديل 
شــود، راهش را گم مي کنــد. در مورد اول )يعني 
به عنــوان متافيزيک کلي(، اين تفکر به ســرعت به 
گونه  ناممکني از ايده آليسم تنزل مي يابد. در مورد 
دوم )يعني به عنوان نظريــه اي کلي(، جايگاهي در 

اين دليل است که خود را در توصيه  آن به ديگران 
محق مي دانيم. دشــوار است بتوان شــيوه اي براي 
فکر کردن در مورد باور و ابراز عقيده متصور شــد 

که امکان چنين کليتي را منع مي کند.
مرجعيت فرهنگي علم

نه يک سازه گرايي کلي در مورد اشيا و واقعيت ها 
که علوم طبيعي آنها را مــورد مطالعه قرار مي دهد 
و نه ســازه گرايي که در آن، داليل باور توسط آن 
علوم فراهم شده، هيچ يک چندان باورپذير نيستند. 
اهميت اين امر در چيســت؟ دو ديــدگاه مخالف 
را در ادامــه مي بينيد. رورتــي )»جنگ هاي علمي 

جعلي«، ماهنامه آتانتيک، 1999(:
جنگ هــاي علمي تــا حدي محصــول يک تقابل 
عميق و طوالني ميان نهادها هســتند اما اغلب آنها 
ترفندهاي رســانه اي اند؛ روزنامه نــگاران متفکران 
را تهييــج مي کنند که يکديگر را شــيطاني قلمداد 
کنند. شيطاني قلمداد کردن شــايد در برانگيخته و 
فعال نگاه داشتن متفکران مفيد باشد اما نبايد آن را 

چندان جدي گرفت.
در مقابل رورتي، نلکين را داريم: نظريه هاي جاري 
در مــورد علــوم، در ظاهر، تصويــر عينيت علمي 
غيرخودخواهانــه را مورد ســؤال قــرار مي دهند و 
مرجعيــت علمي را تضعيف مي نماينــد. اين اتفاق 
در زمانــي مي افتــد کــه دانشــمندان در تاش اند 
معصوميت از دست رفته شــان را بازيابند و به عنوان 
حقيقت جويــان پــاک و ناآلــوده درک شــوند. 

جنگ هاي علمي در اين مورد است.
 من فکر مي کنم نلکين نظرش درســت تر اســت. 
همان طور که ســازه گرايان خيلــي خوب مي دانند 
اگر ما با مفاهيم ســازه گرايانه از علم متقاعد شــده 

بوديم، چندان اهميتي به علم نمي داديم.
اهميت فرهنگي علم مشتمل بر چه چيزهايي است؟ 
البته اين موضوعي گســترده اســت، اما به نظر من 
دو عامل مرکزي وجــود دارد. مورد اول و مهم تر 
اين اســت که در موضوعات مربــوط به باور، ما به 
علم احترام مي گذاريم. دشــوار بتــوان در اهميت 
اين کار اغراق نمــود؛ زيرا انعکاس آن را مي توان 
در آمادگي مــان براي تدريــس آن به کودکان در 
مدرســه ها ديد يا در پذيرش شواهد در دادگاه ها و 
در مبتني کردن سياست هاي اجتماعي بر آن مشاهده 
نمــود. دوم، ما پول زيادي صرف تحقيقات پايه اي 
علمي مي کنيم؛ تحقيقاتي که به نظر نمي رسد سود 

کاربردي فوري داشته باشند.
رويکرد خونسردانه رورتي مبتني بر اين فکر است 
که هيچ يک از اين دو دسته فعاليت، پيش فرض هاي 
فلسفي جالبي ندارند و درنتيجه نمي توانند نسبت به 
نقد سازه گرايانه آسيب پذير باشند )احتمال دارد که 
در نگارش خطايي صورت گرفته باشــد و مقصود 
اين باشد که آسيبي به سازه گرايي نمي رساند(. اما 
اين اشتباه به نظر مي رسد. براي اينکه چنان ماحظه 
و احترامي معنادار باشــد، بايــد احتمال بدهيم که 
علــم تجربي، چنــان دانشــي را ارائــه مي کند که 
همه، گذشــته از تعهدات سياســي يا ايدئولوژيک 
گسترده شــان، دليلي براي باور به آن دارند. اما اين 
امر فوراً با تزي ســازه گرايانه در مورد داليل باور، 

تفکر سازه گرايانه  اجتماعي در 
بهترين نمونه هاي آن، مانند آثار 

دوبووار يا آپايا، اين نکته را روشن 
مي کند که آن دسته از اعمال 
اجتماعي که ما آنها را به طور 

نادرست ضروري تلقي کرده ايم، 
اموري امکاني اند
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يکــي از ايرادات اصلي مقالــه »مطهري و کانت« 
معامله اي اســت که نويســنده آن با مفاهيمي مثل 
»شــکاکيت«، »نســبيت گرايي« و »اشــعري گري« 
مي کنــد. وي تعاريفي از اين مفاهيم ارائه مي کند 
کــه نه مطهــري بدان ها قائــل بود و نه نويســنده  
کتــاب »دوران نقــادي«؛ لــذا گويي که او ســر 
بي صاحبي را به تراشــيدن گرفته اســت. توضيح 
اين نکته، محور نکاتي اســت که در ادامه به آنها 

اشاره خواهم کرد.
1- همان گونــه که زاهــد آورده، عبور کانت از 
فلســفه ســنتي و عطف نظر او به معرفت شناسي، 
تحولــي اســت کــه نبايــد از نظر دور داشــت و 
پــروژه او را بايــد نوعــي توهم زدايي دانســت: 
توهم قدما، آن گاه که خود را بي واســطه در دل 
جهــان مي يافتند و گرچه در تعريف معرفت، قيد: 
»علي حســب الطاقــت البشــريه« را مي آوردند، 
اما به هنگام کاربســت، گويي يک ســره اين قيد 
را به دســت فراموشي ســپرده و آيينه صفتي ذهن 
را مســلم مي انگاشــتند؛ اما اين کانــت بود که با 
زيرکي به ما آموخت که يک دســت صدا ندارد: 
معرفت، نه درکي منفعانــه از جهان، بلکه امري 

دين، موقِفي براي طرد ايــن انحطاط و ظهورات 
بيروني آن )عقب ماندگي، اســتعمار، اســتثمار و 
اســتبداد( فراهم آورد. در اين مســير، او خود را، 
به درستي، ناگزير از مواجهه و گفت وگو با غرب 
مي ديد و توجه، فهم و نقادي طرح و برنامه اي که 
بزرگان تفکــر جديد براي تأمين غايات متعالي و 
بلندي چون آزادي و رهايي تدارک ديده بودند 
را الزم و ضــروري مي شــمرد. کانــت، به عنوان 
يکــي از راهبــران جنبش روشــنگري و يکي از 
پدران انديشــه گي تمدن جديد، يکي از کســاني 
اســت که مطهري خود را ناگزير از مواجهه با او 
ديده و آراي او را از نظر گذرانده و در آن تأمل 

انتقادي کرده است.
روشن است که چنين گفت وگوهايي براي امروز 
مــا نيز نه تنهــا مفيد، بلکه الزم و ضروري اســت. 
ناگفته پيداست که در طرح ريزي کان  الگوها و 
تدوين ضوابط اســتراتژيک چارچوب اجتماعي، 
ضمــن توجه به عناصر تمدنــي و فرهنگي بومي، 
ما را گريز و گزيــري از مواجهه  جدي و دقيق با 
تمدن ستبر غرب و الگوهاي پيشنهادي آنان براي 
ســامان دهي زندگي اجتماعي، نيســت؛ بنابراين، 
درانداختن و دامن زدن بــه چنين گفت وگوهايي 
نقش حياتي و سرنوشت ســازي بــراي ما دارد. به 
هميــن جهت و پيش و بيــش از هر چيزي، ورود 
دکتر علي زاهد به ايــن بحث را بايد به فال نيک 
گرفت و مشارکت و مساهمت ايشان در گسترش 

اين بحث را ستود و ارج نهاد.
جنــاب زاهد، در مقاله »مطهري و کانت«، پس از 
ارائه  گزارشــي مختصر از کتاب، فرضيه اي را در 
پيش مي نهد و با ايــن مضمون که مطهري درک 
کاملــي از فلســفه کانت نــدارد و راه حلي که او 
براي غلبــه بر معضاتي که کانــت بدان ها دچار 
اســت پيشــنهاد مي کنــد، »امکان جــدل و نقض 
دارد«. در هميــن راســتا، زاهد نکاتــي را مطرح 
کرده اســت کــه در اينجا مي کوشــم بــه برخي 
از آنها پاســخ دهم و از فرصتي که ايشــان براي 
بررســي اين کتاب فراهم کرده، اســتفاده کنم و 
به ســهم خودم در جهت تداوم اين گفت وگوي 

انتقادي و ان شاءاهلل مفيد، حرکت کنم.

در شــماره 89 نشــريه چشــم انداز ايران، به بهانه 
انتشــار کتــاب »دوران نقادي«، مطلبــي با عنوان 
مطهري و کانت به قلم علي زاهد به چاپ رســيد. 
نوشته زير حاوي پاسخ هايي به نکات مطرح شده 

در آن مقاله است.
کتــاب »دوران نقــادي« در پــي آن اســت کــه 
انتقادي« ميــان مرتضي مطهري،  »گفت وگويــي 
به عنوان يک متفکر برجســته اسامي و کانت را 
به عنوان يکي از آباء تمدن جديد غرب، برجســته 
کند و به آن دامن زند. کتاب با بحث پيرامون ابعاد 
مختلف آراي کانت و تاش براي وحدت بخشي 
مجموعه آراي او حول يک محور واحد1 شــروع 
مي شــود. کتاب، بعد از ارائــه تصويري کامل از 
کليات و ســرفصل هاي دستگاه کانتي، به واکنش 
مطهــري به او مي پردازد؛ واکنشــي کــه در عين 
موافقت و همدلي با عزيمت گاه معرفت شــناختي 
کانت )مبني بر لزوم توجه به ســويه هاي انســاني 
معرفــت( و دغدغه هــاي اجتماعي - سياســي او 
)يعني نفي هرگونه سلطه(، واجد سويه هاي جدي 
انتقادي اســت. به عبارت ديگــر، گرچه مطهري با 
کوشــش کانت در پيش بردن پروژه نقادي موافق 
اســت، اما بــا ماحصــل کار او مخالف اســت و 
نتيجــه اي که او بــدان رســيده را، درواقع، نقض 
غرض اصلي او )يعني هموار کردن مســير بشر به 

سمت رهايي و آزادي( مي پندارد.
مطهري ازجمله متفکراني است که جوامع اسامي 
را دچار آفــت انحطاط و عقب ماندگي مي داند و 
اين آفت را ســابق و مقدم بر استعمار و استثمار و 
در حقيقت زمينه ســاز اصلي آن، مي شمرد. او دل 
در گرو جنبشي داشــت که آن را جنبش »احياي 
فکر ديني« و »روشــنگري اســامي« مي ناميد. او 
خــود را در تداوم مســيري تعريــف مي کرد که 
کساني چون ســيد جمال، اقبال الهوري، آخوند 
خراســاني و ديگران پي ريزي کــرده بودند؛ لذا 
کوشش براي يافتن ريشه هاي فکري و نظري اين 
معضل را وجهه همت خويش قرار داد و کوشــيد 
تا ضمن مقابله با تفاسير منحرف و انحطاط آور از 

رهايي از معبر شکاکيت

علي صادقي
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برشمرد )و به شــکلي تلويحي، حکم به هم عناني 
مدرنيتــه با ايده آليســم داد(. ايــن دو گانه اي که 
ايشــان فراروي مــا نهــاده، البته که خطاســت و 
الزامي به ورود به اين بازي نيست، يعني اين گونه 
نيســت که ما عقًا بر ســر چنان دو راهي اي قرار 
گرفته باشــيم. مي توان هيچ يک از اين دو شق را 
نپذيرفت؛ همچنان که بســياري از متفکران مدرن 
نيز نپذيرفته اند و به جــاي انتخاب يکي از اين دو 

مسير، به راه رئاليسم انتقادي رفته اند.
در مســير بســط دوگانــه  فوق الذکــر، زاهد، به 
شــهادت فقرات مختلفــي از نوشــته اش، اصرار 
دارد که مطهري را در ذيل ارسطوئيان طبقه بندي 
کرده و با يک کاســه کردن فلسفه اسامي، فلسفه 
کاســيک يونان و فلسفه قرون وســطي، رئاليسم 
مطابقتــي خــام را بدان ها نســبت دهــد. اين در 
حالي اســت کــه فــارغ از تفاوت هــاي بنيادين 
فلســفه  اســامي متأخر )که مطهري نسب به اين 
نحله مي برد( با فلســفه کاسيک يونان، به گمان 
من، ازقضا مي توان پيش نهاده  مطهري در معرفت 
را از ســنخ رئاليسم انتقادي دانســت؛ ديدگاه او 
رئاليســتي است، چراکه از حيطه و قلمرو مفاهيم، 
پاي عالم خارج بريده نيســت و همچنين ديدگاه 
او انتقادي اســت، چراکــه بــه »فعال« بودن ذهن 
انســان در شــکل گيري مفاهيم )معقوالت ثانيه( 

توجه دارد.
دانســتن  نســبيت انگارانه  نقــد  در  زاهــد،   -3
معرفت شناســي کانــت از طرف مطهــري، دچار 
خطاي مشــابهي شده است. ايشــان در ابتداي بند 
دوم مقالــه خود، از پروتاگــوراس ياد مي کند و 
اهميت يافتن نقش انسان در معرفت، نزد متفکران 
مدرن و ازجملــه کانت را همچون تجديد حيات 
پروتاگــوراس و اداي دين تفکر مدرن به او تعبير 

مي کند.
در همين نقطه اگر توقف کنيم و تعبير ايشــان در 
مــورد ِدين تفکر مــدرن کانتي بــه پروتاگوراِس 
سوفســطايي را بپذيريم، آيا مرحــوم مطهري در 
سوفسطايي دانستن فلســفه کانت ره به خطا برده 
اســت؟ به عبارت ديگر، جناب زاهــد در مقام رد 
نسبتي که مطهري به کانت داده، بوده اند يا احياناً 

تأييد آن؟
ايشــان آنــگاه توضيــح مفصلــي در خصــوص 
کرانمندي و محدوديت توان عقلي انسان مي دهد 
و از حضــور پررنــگ و انکارناپذيــر مختصات 
انساني در معرفت ســخن مي گويد. او دراين باره 
اين پرســش را مطرح مي کند که »اکنون آيا اين 
خودآگاهي به محدوديــت و کرانمندي معرفت 
بشــري بايد شــکاکيت يــا نســبي گرايي خوانده 
شــود؟« اما متأســفانه باز هم ميــان »رنگ و بوي 
انســاني داشــتن« و »مطلقاً انســاني بودن« معرفت 
خلــط مي کنــد و توضيــح نمي دهد کــه چرا به 
اســتلزام ميــان اين دو قائــل اســت. در حالي که 
همان طــور کــه در بندهــاي قبلي گفته شــد، در 
عيــن پذيرش مطلــب اول، مي تــوان مطلب دوم 

و ملحوظ  داشــتن حدود و ثغور فهم انســاني در 
آن داده اســت، امــا خطــاي مهمي کــه مرتکب 
شــده، همانا يکســان انگاري »توجه به بعد انساني 
معرفــت«، بــا ناديــده گرفتن »ســهم جهــان در 
معرفت« اســت. به عبارت ديگر، اگرچه حد زدن 
بــر مدعيات معرفتــِي گشاده دســتانه  قدما، امري 
اســت مطلوب و الزم، اما قول بــه همانِي اين امر 
بــا کوتاه بودن دســت تعقل بشــر از جهان خارج 
و مطلق العنان انگاشــتن انســان در خلــق و ابداع 
مفاهيم، خطاســت؛ خطايي که تبعات ناپذيرفتني 
پردامنه اي دارد. انســاِن آگاه بــه نقش و اثر خود 
در معرفت، لزوماً ايده آليستي نيست که در چنبره  
مفاهيم ذهني خويش گرفتار آمده باشــد و خود 
گويد و خود خندد. رابطه  اين دو مفهوم، تساوي 

نيست.
آنچــه مطهــري از آن به عنوان »شــکاکيت« ياد 
مي کند، معطوف به در ميان آوردن ســهم انســان 
و »فعــال« بودن او در معرفت نيســت و معقوالت 
ثانيه اي که مطهري بدان ها قائل اســت نيز حاوي 
عناصر انســاني مهم و بنياديني هســتند. شکاکانه 
ناميدن معرفت شناســي کانتي، همان طور که گفته 
شد، بدان سبب اســت که فرم و صورت معرفت 
و مفاهيــم قوام بخش آن، به شــکل تمام و کمال 
به ذهن نســبت داده شــده و کانت در واکنش به 
تفريط ســاده دالنه  قدما، دچار افراطي حداکثري 

و در جهت عکس شده است.
اين بي اطاعي مطلق انســان کانتي از عالم خارج 
و استقال تام مفاهيم ذهني او از هر آنچه بيروني 
اســت، پيامدهاي عجيب ديگــري نيز دارد. يکي 
از آن هــا، به عنوان نمونه، اينکــه اگر رابطه  علت 
و معلول را، پس از شاکله ســازي، اين گونه تعبير 
کنيم که: از ميان دو امِر زماناً متعاقب، اولي علت 
و دومي معلول است، ازآنجايي که عليت مقوله اي 
از مقوالت فاهمه انســاني است، اينکه ابتدا باران 
مي بارد و ســپس زمين خيس مي شــود، تصويري 
است که »ما« بر جهان مي افکنيم، بي آنکه الزامي 
بر اين وجود داشــته باشــد که چنين رابطه اي بين 
بارش باران و خيس شــدِن زمين در جهان خارج 
وجود داشــته باشد و چه بسا، رابطه  اين دو پديده، 
درواقع، اين گونه باشد که خيس شدن زمين علت 
بارش باران بوده باشد و ما صرفاً به حکم صورت 

ذهني مان، عکس آن را حکم مي کنيم!
2- نويســنده محتــرم مقالــه »مطهــري و کانت« 
دوگانــه اي را پيــش پاي ما مي نهــد و ما را مخير 
در گزيــدن يکــي از آنهــا مي کنــد، گويي که 
بــه حصــري عقلي يــا بايــد همچون فيلســوفان 
کاســيک به رئاليســم خام معتقد بود و انسان را 
در مواجهه معرفتي با عالم خارج منفعل انگاشــت 
يا اينکه تســليم ايده آليســم کانتي شد و انسان را 
در صورت دهي به معرفت، فعال مايشــاء دانست. 
در تصويــري کــه زاهد ارائه مي دهــد، انگار که 
تقابــل دوران ســنتي/دوران مــدرن را مي تــوان 
معادل با دوگانه  رئاليســم خام/ايده آليســم کانتي 

حاصل تفاعل ذهن و عين است و اين فنومن هاي 
بــه قالب ذهن انســان درآمده و داده هاي حســي 
تحت مقوالت قرار گرفته اســت کــه معرفت را 

شکل مي دهد.
ايــن نکته  مهم، يعني لزوم توجــه به حدود ذهني 
انسان، امري نيســت که از ديد مطهري دورمانده 
باشــد. او توجه و نکته ســنجي کانت را مي ستايد 
و او را برتر از پيشــينياني مي نشــاند که ساده دالنه 
در پــي کشــف حقيقت هســتي، في حــد ذاته و 
کمــا هو حقــه، بوده اند؛ اما اختــاف اصلي او با 
کانت، مربوط به ادامه  اين ماجراســت. کانت، در 
ذهن شناســي تا بدان جا پيش مي رود که مفاهيم و 
مقــوالت را تمامًا ذهني و جــزء قالب هاي ثابت 
فاهمه انساني مي داند و بحران ها، درست از همين 
نقطه ســر برمي آورند، في المثــل، اگر »وجود« و 
»علــت« را جزو هميــن قبيل مفاهيــِم تماماً ذهني 
بدانيــم و قائل بــه انفصــال رابطه  ايــن مفاهيم با 
جهان باشيم، ديگر سخن گفتن از اينکه »نومن ها 
وجود دارند« و »نومن ها علت فنومن ها هســتند« 
ممکن نخواهد بود و اگر اين گونه باشــد، تکليف 
کانت با پرسش از »وجود« جهان چه خواهد بود؟ 
به راســتي، از اين نقطه که کانت بر آن ايستاده تا 
رســيدن به يک شــکاکيت تمام عيار چقدر مانده 
اســت؟ آيا ســخن از شــکاکانه بودن ديدگاه او، 
ســخن گزافي است؟ )آن هم تا حدي که مرحوم 
مطهــري متهــم بدين شــود کــه »در روزمرگي« 
مي زيند و چون »با درجه کمتري از سخت گيري 
و دقــت زندگــي کرده انــد« تاب تحمل فلســفه 
کانت را ندارند؟ به نظر مي رسد که اين بخش از 
مواضع نويســنده محترم مقاله »مطهري و کانت«، 
مقــرون به صواب نباشــد.( اين نقــد، اگرچه نقد 
بــراي معرفت شناســي کانت  اما  بديعي نيســت، 

نقدي کمرشکن و بنيان برانداز است.
زاهــد، بــا بهره گيــري از تحولي کــه کانت در 
معرفت شناســي ايجاد کرد، تذکر نســبتاً مفصلي 
در خصوص لزوم افزودن قيد انســاني به معرفت 

امانوئل کانت
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اجتماعي بلندي در سر داشــت و به همين سبب، 
فلسفه اي پرورد که در خدمت جنبش روشنگري 
بوده و همچون ســاحي در دســت انســان عصر 
جديــد، او را در تفوق بــر تمامي انحاي ســلطه 
و قيموميــت ياري رســان باشــد. وي، در مقاله ي 
شــورانگيز و انقابــي »روشــنگري چيســت؟«، 
آدمــي را دعوت مي کند تا ســاح نقــادي را به 
کار گيــرد و بــدان وســيله »از نابالغي بــه تقصيِر 
خويشتِن خويش« به در آيد و با ترک »تن آسايي 
و ترســويي« و کسب »جرئت دانســتن«، از »زير 
يوغ نابالغــي«اي که حکومت يا کليســا بر گرده  
او تحميل کرده، خارج شــود و بــا »کاربرد عقل 
خويش در امور همگاني«، »از قفســک کودکي« 
خويش برون شــود. از نظر او، شــاه کليد ورود به 
دوران جديد، تــرک »خام داوري ها« و »قاعده ها 
و احکام [از پيش ســاخته]« و رســيدن به »غايت 

هستي انساني«، يعني »خودانديشيدن«، است.
امــا دريغ که پيگيري اين اهــداف بلند و متعالي، 
اگر با موضع متافيزيکي محکم و منسجمي مسلح 
نشــود، توفيــق چنداني در پي نخواهــد آورد. به 
ديگر ســخن، اگر مقابله با ســلطه  کليســا مستلزم 
تفکيــک دين حقيقي از ديــن مجعول و دروغين 
باشد )که هســت(، يکي از لوازم اصلي استواري 
و اســتحکام اين تفکيک، ريشــه هاي فلســفي و 
متافيزيکــي آن اســت، الزمــه اي کــه فقدانش، 
فرجامــي جز تقويت خصــم و تأييد رقيب در پي 
نخواهد آورد. تحليل نادرســت کانت از مفاهيم 
متافيزيکــي نظير وجود و عــدم و علت و معلول 
و وحــدت و کثرت و غيره، بحران ها و معضاتي 
)کــه برخي از آنهــا در بندهاي قبلي ذکر شــد( 
پديد مي آورد که نه تنها دست او را در مواجهه  با 
کليساي قرون وســطي مي بندد و او را خلع ساح 
مي کند، بلکــه عمًا او را در کنــار ايمان گرايان 

مي نشاند. قرون وسطايي 
جالب اســت کــه کانــت در مقاله  »روشــنگري 
چيســت؟«، آنجا کــه توصيه بــه »آزادي کاربرد 
عقــل خويــش در امــور همگانــي« مي کند، اين 
توصيــه را خاف جريــان معمــول جامعه  عصر 
خويــش مي بينــد و مي گويــد: »اما از همه ســو 
مي شــنوم که فرياد برمي دارند که عقل نورزيد!« 
و در ادامه با طعنه مي افزايد: »کشــيش مي گويد: 
عقــل نورزيــد! ايمــان بياوريــد!« اما همــو، در 
نهايت االمر، به نتيجه اي مشــابه مي رسد: شناخت 

را پس مي زند تا راه ايمان گشوده شود!
با اين تفاصيل، آيا مطهري در نقد کانت به بيراهه 

رفته است؟

پي نوشت
1- اين، از جنبه هاي بديع اين کتاب است■

عنصري در فلســفه کانت ديده نمي شود، حکم به 
نادرســتي اشعري دانســتِن کانت مي کند! اين در 
حالي اســت که اوالً، روشن نيست که چرا توسل 
به اجبــار و تحکم عنصر اساســي اشــعري گري 
دانسته شــده اســت. اتفاقاً رويکرد کساني چون 
غزالــي يا مولوي در رد مواجهه  عقاني با مفاهيم 
دينــي، نه تحکم  آميز، بلکه توأم با اقامه دليل بوده 
است. اينان بر اساس مقدماتي، عدم امکان و بلکه 
مضر و مخل بودن ورود عقل به ســاحت ايمان را 
صورت بندي کرده و معرفت بــه مفاهيم ديني را 
در فراســوي عقل بشر و دور از دسترس امکانات 
و توانايي هــاي معرفتــي او قــرار داده اند. ادبيات 
وســيعي که در اين راســتا توليد شده، شاهدي بر 

اين مدعاست.
ثانيــاً، همان طور که خود آقــاي زاهد نيز تصريح 
کرده، شباهت کانت با اشــاعره در اين است که 
هر دو قائل به اين  هستند که عقل محدوديت هايي 
دارد که حسب آن محدوديت ها، ناتوان از ورود 
به قلمرو الهيات است )و البته بحث بر سر دروني 
يا بيروني بودن عوامل محدود کننده نيست(. نتيجه  
الهياتــي کانــت تفاوتي بــا نتيجه اشــاعره ندارد: 
اينکه اســب لنگ عقل را ياراي پيمودن مسير پر 
پيچ وخم خداشناســي نيســت و »پاي استدالليان 
چوبين بود«، لذا شناخت را راهي به ايمان نيست.
5- حاصل مقدمه چيني هاي معرفت شناختي کانت 
آن اســت که او احکام متافيزيکي را آنتي نوميک 
دانســته و ضمــن ناروا شــمردن اطــاق مقوالت 
فاهمــه بــر مفاهيم عقــل محض، حکــم به طرد 
مفاهيم عقل محض از دايره ي امور دســت يافتني 
عقل بشــر مي کنــد و ازجمله  آنهــا مفهوم خدا و 
احکام الهياتي اســت. با طرد و هدم بنيان نظري و 
عقاني الهيات، کانت مســير عقل عملي را براي 
رســيدن به خدا پيشــنهاد مي کند و مفهوم خدا را 
به مثابه يکي از ملزومــات عقل عملي )اخاق( و 
نه چيزي بيش از آن، در نظر مي گيرد. در بندهاي 
قبلي، در خصوص معضات و مشکات فراروي 
معرفت شناسي کانت نکاتي گفته شد و ازاين رو، 
به جهت آنکه موضع کانــت در مورد متافيزيک 
بر رويکرد معرفت شــناختي وي اســتوار اســت، 
مي توان به ناپذيرفتني بــودن موضع متافيزيکي او 

حکم کرد.
در اينجا امــا مي خواهم از زاويــه  ديگري به اين 
بحث نگاه کنم. کانت، بي شک، اهداف و غايات 

را انــکار کرد. بايد دقت داشــت کــه ميان توجه 
به مؤلفه هاي انســاني دخيل در معرفت از يک سو 
و آدمي را محصــور و محبوِس در حصار مفاهيم 
ذهنــي خويــش دانســتن، فرق عظيمي هســت و 
آنچه در دســتگاه فلسفي کانت رخ مي نماياند، نه 
اولي، بلکه دومي است. اين، برخاف نظر جناب 
زاهد، چيزي بســيار فراتر از بررسي و کاوش در 
»محدوديــت عقلي انســان« و درواقع کور کردن 
چشمان اوست. اگر بخواهيم بر چنين دستاوردي 
که انســان را ناگزير از شــکاکيت و ايده آليســم 
مي دانــد، نامي بنهيم، آن نام حتمــاً چيزي غير از 

»فروتني« است.
در هميــن بنــد، ايشــان در راســتاي نشــان دادن 
محدوديت هــاي ذاتي معرفت بشــري، مثال هايي 
را ارائــه مي کند و مي گويد: »اگر شــکاکيت اين 
اســت که من فکــر مي کنم مــردم قصد دزديدن 
کيف پولم را دارند يا شــک دارم که امروز براي 
آمدن به دانشگاه در خانه را بستم يا خير، پيداست 
که آگاهــي به محدوديت هــاي معرفتي ام مفهوم 
تازه و بي سابقه اي اســت و با بدبيني بيمارگونه ام 
به مردم يا شــک موردي ام درباره بســته نبودن در 
خانه متفاوت اســت. اگر چنين چيزي شــکاکيت 
خوانده شود، شکاکيتي بيمارگونه نيست که بايد 
درمان شــود يا پديده اي نيست که پس از بررسي 

بيشتر، برطرف شدني باشد«.
امــا بايــد گفت که توضيــح و تعريف ايشــان از 
شــکاکيت که ضمن ذکــر مثال هاي فــوق ارائه 
شــده، خارج از موضوع و به نوعــي دچار مغالطه 
»پهلوان پنبه« است. ايشان، مثال هايي از ترديدهاي 
روان شــناختي آورده و آن را در برابر »آگاهي به 
محدوديت هــاي معرفتي« قرار داده اســت. اولي 
)يعنــي ترديدهــاي روان شــناختي( را بيمارگونه 
و دومــي )يعني آنچــه او محدوديت هاي معرفتي 
انســان ناميده( را طبيعي و سرشتي خوانده و بدين 
طريــق از رأي کانت دفاع کرده اســت، اما نکته 
اينجاست که ايشان به جنگ دشمن فرضي رفته و 
نه خصم واقعي. آنچه در تاريخ فلسفه و در قالب 
صورت بندي هاي مختلف و متنوع، »شــکاکيت« 
خوانده شده، ارتباطي با پديده هاي روان شناختي 
نداشــته و بلکه موضوعي معرفت شناختي بوده و 
حول محور امکان يا عدم امکان کسب معرفت )و 
يا بعضاً باور موجه( در مــورد جهان مي چرخيده 

است.
دوگانه اي که ايشان ســاخته اند، دوگانه نادرستي 
است و روشن اســت که اگر کسي با تغيير محل 
نزاع، بــه مصاف حريــِف ضعيف شــده )و بلکه 
ضعيفــي که رداي حريف بر او پوشــانده شــده( 
برود، پيــروز خواهد بود، اما نکته اينجاســت که 
حريف اصلي را ناديده گرفته و لزوم مصاِف با او 

به قوت خود باقي است.
4- زاهــد، در بنــد ســوم مقاله، براي رد نســبت 
اشــعري گري بــه کانت، اشــعري گري را توأم با 
تحکــم و اجبار تعريف مي کند و ازآنجاکه چنين 

شباهت کانت با اشاعره در 
اين است که هر دو قائل به اين  
هستند که عقل محدوديت هايي 
دارد که حسب آن محدوديت ها، 
ناتوان از ورود به قلمرو الهيات 

است. نتيجه  الهياتي کانت 
تفاوتي با نتيجه اشاعره ندارد
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اســت: »مــا امضاکنندگان زير با ايمــان کامل به 
رســالت تاريخــي جبهه ملي ايــران معتقديم که 
اساســي ترين اصــل نهضــت نجات بخش، اصل 
دموکراســي و مرکزيت اســت. ازآنجايي که بنا 
به اعتراف مسئول کميته دانشگاه و اعضاي پيش 
از اول بهمن مــاه 1340 آن کميته در جريان اول 
بهمن عده اي بدون اطاع هيئت اجرائيه و دستور 
مسئول و اعضاي کميته دانشگاه خودسرانه دست 
به اقداماتي زده و دانشــجويان و دانش آموزان را 
به خيابان ها کشــانده و بدين ترتيب اساسي ترين 
اصل نهضت ما را نقض کرده اند، خواستاريم که 
هرچه زودتر به اين امر مهم رســيدگي و مسببان 
را معرفي کرده و تصميم الزم درباره آنها اتخاذ 
گردد« ولي با همه اين احوال بر آن قضيه سرپوش 
گذاشته شد و پرده از واقعيت ماجرا برداشته نشد. 
)متــن اين نامه در آينده در مجموعه اســناد جبهه 

ملي ايران منتشر خواهد شد(
جبهه ملــي دولت امينــي را زير ضــرب تبليغات 
خود قرار داد. از ســوي ديگر دانشــجويان ايراني 
با برگــزاري تظاهرات در چند کشــور اروپايي و 
امريــکا بــه حمايت از جبهــه ملي و دانشــجويان 
برخاستند. در همين زمان دولت اميني به بازداشت 
تعداد زيــادي از تظاهرکنندگان و اعضا و رهبران 

جبهه ملي دست زد.
با اعــام اصاحات ارضي از ســوي شــاه، جبهه 
ملي به اســتناد قانون اساسي و اينکه شاه در غياب 
مجلســين حق وضع قانــون ندارد، بــه مخالفت با 

بحــث و مذاکره مي شــود، ولي آقــاي دکتر نه 
خودش برنامه اي بــراي تظاهرات تعيين کرده اند 
و نــه از اعضاي کميته خواســته برنامه تظاهرات 
فردا را تنظيــم کنند ]و[ نه تکليف قطعي خروج 
دانشــجويان و چگونگــي تظاهــرات خياباني و 
همــکاري بــا دانش آمــوزان را معلــوم کرده اند 
]و[ دانشــجويان را به طورقطــع از رفتن به خارج 

دانشگاه برحذر داشته اند«. 
شــايعات دربــاره واقعــه اول بهمــن حکايت از 
دخالــت تيمــور بختيــار رئيس وقت ســاواک و 
همچنيــن افــرادي همچــون فتح اهلل فــرود، جعفر 
بهبهاني و... در ماجرا داشت. در نامه اي به امضاي 
تعدادي از دانشــجويان دانشکده پزشکي به هيئت 
اجرايي جبهه با اشــاره به اين شايعات آمده است: 
»پــس از فاجعه اول بهمن 1340 و اعمال زور و 
فشار فراوان نسبت به جبهه ملي به قصد سرکوبي 
و ممانعــت از هرگونه فعاليت و اظهار وجود ما، 
ناجوانمردانه تريــن و کشــنده ترين ســاحي که 
هيئــت حاکمه عليــه ما به دســت گرفت به نظر 
اينجانــب تبليغات مزدورانه شــديدي بود که در 
بــاب مخالفت جبهــه ملي با اصاحــات ارضي 
و ســازش بــا فئودال ها و ســپهبد بختيــار به راه 

انداختند«. 
خواســتار  به طورجــدي  همچنيــن  دانشــجويان 
روشن شدن زواياي پنهان قضيه بودند. در يکي از 
اين نامه ها به هيئــت اجرايي که به امضاي بيش از 
پنجاه دانشجوي دانشسراي عالي رسيده بود آمده 

واقعه اول بهمن 1340
ســرانجام برخــوردي کــه همــگان در انتظار آن 
بودنــد در اول بهمن ماه 1340 در دانشــگاه تهران 
صورت گرفــت. در آن روز قرار بود در اعتراض 
به اخراج چند دانش آموز در دانشــگاه تظاهراتي 
صورت بگيرد. چنــد روز پيش از آن هم تعدادي 
از دانشــجويان عضو کميته دانشگاه جبهه همچون 
عباس شيباني و محمد حنيف نژاد بازداشت 
شــدند. در روز اول بهمن نيروهاي نظامي با ورود 
به محوطه دانشــگاه، به دانشجوياني که در داخل 
دانشــگاه به تظاهــرات عليه دولت اميني مشــغول 
بودند حمله کردند. تا جايي که توانســتند آنها را 
مورد ضرب وشــتم قرار دادند و به اموال دانشگاه 
آســيب رساندند. بعد هم فاتحانه دانشگاه را ترک 
کردنــد. تعــداد مجروحان آن حملــه را 600 نفر 
گفته اند. تعدادي از دانشــجويان نيز بازداشــت و 
روانه زندان شــدند. حادثــه اول بهمن براي جبهه 
ملــي بهاي زيادي داشــت و اختافــات زيادي را 
در داخل جبهــه به وجود آورد. دانشــجويان که 
بيشترين هزينه را در آن روز پرداخته بودند، معتقد 
بودند که در برپايــي و هدايت تظاهرات آن روز 
جريان هاي بيرون از جبهه به منظور سرنگون کردن 
دولــت اميني نقــش داشــته اند و در نامه هايي که 
در مرداد و شــهريور 1341 براي هيئت اجرايي و 
شوراي مرکزي فرســتادند، به طورجدي خواستار 
پيگيري قضيه بودند. واقعيت آن بود که اين برنامه 
صورت  انجام شــده  برنامه ريزي هــاي  برخــاف 
گرفته بود. دکتر ســنجابي درباره مسئله اول بهمن 
بــه هيئــت تحقيق اظهار داشــته بود کــه از برنامه 
تظاهــرات آن روز مطلع نبوده اســت. به نوشــته 
گزارش هيئت دولتي مســئول رســيدگي به واقعه 
اول بهمن: »اعضاي کميته دانشــجويان دانشــگاه 
تهران شب يکشنبه براي کسب دستور از مسئول 
خــود به منزل آقاي دکتر ســنجابي مي روند و با 
توجه به توضيحاتي که اين دانشــجويان داده اند 
مذاکــرات الزم راجع به تظاهــرات روز بعد به 
عمــل مي آيد و راجع به خروج از دانشــگاه نيز 

جبهه ملي دوم؛ احيا، انشقاق، اتحاد 
نگاهي به فراز و فرود جبهه ملي ايران

امير )بهروز( طيراني

بخش پاياني

فعاليت در قالب جبهه، یکي از اشــکال نوین مبارزات مردم در سرزمين هاي 
مختلف و ازجمله در کشور ما محسوب مي شود. در ایران فعاليت جبهه اي با 
نام جبهه ملي ایران عجين شده است. تأثيرات جبهه ملي به ویژه در جریان 
مبارزات مردم ایران براي ملي کردن صنعت نفت به قدري وســيع و گسترده 
بود که تمامي تشــکل هایي که با نام جبهه در عرصه سياسي ایران چه پيش 
و چه پس ازآن در عرصه سياســي ایران پدیــد آمده اند را تحت تأثير خود 
قرار داده اســت. در این مقاله جبهه ملي اول و جبهه ملي دوم مورد بررسي 
قــرار گرفته اند و تأکيد اصلي مقاله نيز بر جبهه ملي دوم از شــکل گيري تا 
تعطيلي آن بوده اســت. بخش پایاني این مقاله در ادامه تقدیم خوانندگان 

عزیز مي گردد. 
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دولت اسداهلل علم، به شــدت به مقابله با تظاهرات 
برخاســت و در روزهاي اول تا چهــارم بهمن 41 
افــزون بــر کســاني کــه در خيابــان و در جريان 
تظاهرات دســتگير و روانه زندان هــا کرد، تعداد 
کثيــري از رهبران و عناصر فعــال جبهه ملي را نيز 
بازداشــت و در قزل قلعه، قصر و زندان شــهرباني 
محبوس کرد. در شهرستان هايي همچون اصفهان، 
تبريز، مشهد، شــيراز و ديگر شــهرها نيز وضع به 
هميــن منوال بــود. در 19 فرورديــن 42 زندانيان 
عضو جبهه ملي به همراه تعدادي ديگر از زندانيان 
در اعتــراض به بازداشــت غيرقانونــي خود اعام 
اعتصاب غذا کردند. در اعاميه زندانيان آمده بود: 
»نظر به اينکه ما اعضاي جبهه ملي ايران که در طي 
مبارزات اجتماعي خود هدفي جز حمايت از اصل 
قانون اساســي ايران و حفظ آن در برابر تجاوزات 
و دفاع از حقوق مســلم مصرح ملت ايران نداشته 
و نداريم، مدتي اســت در زندان قزل قلعه به حالت 
بازداشت غيرقانوني به سر مي بريم و نظر به اينکه بر 
اثر تعطيل ممتد مشــروطيت و تسلط خودکامگي 
در سرتاســر شــئون مملکــت باب هرگونــه ملجأ 
قانوني و مرجع شکايت به روي ما مسدود گرديده 
است به منظور اعتراض به بازداشت غيرقانوني خود 
و به لحاظ هماهنگي بــا ديگر نيروهاي جبهه ملي 
که براي اســتقرار حکومت قانوني مبارزه مي کنند 
از روز نوزدهم فروردين ماه 1342 ساعت نه و نيم 
صبح براي رفع تعدي و اعاده حقوق ازدســت رفته 
بــه آخرين وســيله متوســل گرديده و دســت به 

اعتصاب غذا مي زنيم.«
ايــن اعاميه به امضاي بيــش از 49 نفر از زندانيان 
زنــدان قزل قلعه رســيده بــود. در ميــان اين عده 
اســامي آيت اهلل طالقاني، حسن ميرمحمدصادقي، 
محمود مانيان، حســين شاه حسيني، اديب برومند، 
خسرو ســيف، گلزار، محمد شانه چي، عبدالکريم 
الهيجي، ناصر کميليان، حســن قاســميه، موســي 
شــيخ زادگان و... بــه چشــم مي خورد. با شــروع 
اعتصــاب زندانيان زندان قصر، رهبــران جبهه نيز 
کــه در زندان قصــر بودند، به اعتصاب پيوســتند. 
بــه گزارش ســاواک، جمعــاً 69 زندانــي در اين 
اعتصاب شــرکت داشــتند. اعتصــاب زندانيان با 
موفقيت همــراه بود. بعد از گذشــت چند روز از 

کشــور و ازجمله گزارش هيئــت تحقيق پيرامون 
حادثــه اول بهمــن، گــزارش هيئــت اجرائيــه به 
کنگره، گزارش کميســيون سياســي و خط مشي، 
قطعنامه سياســي جبهــه ملي، منشــور جبهه ملي، 
آيين نامه کنگره و اساسنامه جبهه ملي مورد بحث 
و بررسي و تصويب قرار گرفت. در انتها نيز براي 
انتخاب اعضاي شــوراي جبهه ملي رأي گيري به 
عمل آمــد و در نتيجــه 35 نفر به عنــوان اعضاي 
شــوراي جبهه ملي انتخاب شدند. رياست کنگره 
بر عهده اللهيار صالح قرار داشــت. نواب رئيس 

هم دکتر سنجابي و دکتر مهدي آذر بودند.
با فرارســيدن بهمن کــه يادآور هجوم وحشــيانه 
نيروهاي نظامي به دانشگاه و شهادت مهدي کلهر، 
دانش آمــوز تهراني بود، جبهه ملي براي برگزاري 
تظاهرات اعتراضي در ميــدان جاليه برنامه ريزي 
کرد. از ســوي ديگر موضوع برگزاري رفراندوم 
مواد شش گانه مطرح شده از سوي شاه، موسوم به 
انقاب ســفيد، در ميان بود. جبهــه ملي با صدور 
اطاعيه هايي ضمن رد رفراندوم و تحريم شرکت 
در آن، از مردم خواســت تا در تجمع و تظاهرات 
اعتراضي در ميدان جاليه شرکت کنند. شعارهاي 

مطرح شده جبهه براي آن مراسم عبارت بود از: 
»جبهه ملي ايران: با دخالت پادشــاه در امور 
حکومــت، بــا رژيم وحشــت و ترور ســازمان 
امنيت، با ســرنيزه ژاندارم در روستاها، با سانسور 
مطبوعات و محو آزادي هاي فردي و اجتماعي، 
بــا فــروش کارخانه هاي دولتي به ســرمايه داران 
خصوصــي که عملــي ارتجاعي اســت، با تعطيل 
مشــروطيت و عــدم اجراي انتخابات، با تســلط 
سياست استعماري بر شئون مملکت و فقر مردم: 

مخالف است. 
جبهــه ملي ايران: بــا دادن زميــن و آب به 
دهقــان و زارع، بــا الغاي واقعي نظــام ارباب - 
رعيتــي، بــا تأمين حقــوق کارگر، بــا خلع يد از 
اماک و اراضي غصبي شــاه و خاندان سلطنتي، 
بــا حاکميت ملي و اعاده حقــوق و آزادي هاي 
فردي و اجتماعي خصوصي، با انحال ســازمان 
امنيت و محو رژيم پليســي، با پايان دادن به سلطه 
اســتعمار و اســتقرار حکومت قانونــي: موافق 

است«. 

اصاحــات ارضي پرداخت. در اين دوران شــعار 
اصلي تظاهرکنندگان عبارت از: »اصاحات آري 

- ديکتاتوري نه« بود.
در اواخر فروردين 1341 محمدرضاشاه به امريکا 
مســافرت کــرد. در ديدارهــاي وي بــا مقامات 
امريکايــي او توانســت کنــدي و ديگــر رهبران 
امريکا را به کنار گذاشتن اميني و در دست گرفتن 
اصاحات متقاعد کند. به همين سبب، چندي بعد 
از بازگشــت وي از امريــکا در روز 27 تير شــاه، 
امينــي را از نخســت وزيري عزل و اســداهلل علم 
را مأمور تشــکيل دولت کرد. به نوشــته جهانگير 
آمــوزگار، وزيــر اقتصاد و دارايــي دولت اميني، 
پس از گفت وگو با هولمز ســفير امريکا در ايران: 
»امريکايي هــا... يک عــده معتقــد بودند...ديگر 
حمايت از او ]امينــي[ لزومي ندارد. عده اي ديگر 
معتقد بودند که اگر قدرت شاه ضعيف شود ايران 

از هم مي پاشد.«)ايرج اميني، ص 494(
اســداهلل علم بعــد از روي کار آمــدن، تاش هايي 
براي نزديکــي به جبهه ملي انجــام داد. در همين 
رابطــه ديدارهايي ميان وي و رهبــران جبهه ملي 
در پاييــز 1340 صورت گرفــت. در اين ديدارها 
مواضع علم به تدريــج تغيير کرد و درحالي که در 
جلســات اول تاش براي تحبيب قلوب جبهه ملي 
مي کرد، در جلســه دوم آشکارا، آن ها را از گفتن 
اين جمله که شاه بايد سلطنت کند و نه حکومت، 
برحذر داشــت. بــه گفته اللهيار صالح در جلســه 
شــوراي عالي جبهه ملــي: »و از آن جمله گفتند 
جبهه ملي اين موضوع را که: »شــاه حق سلطنت 
دارد نه حکومت« بايد از نظرها دور ســازد؛ زيرا 
اعلي حضــرت حاضر نيســتند قدرتــي را که به 
دســت آورده اند از دســت بدهند و اصرار جبهه 
ملي در اين مورد صحيح نيســت. قانون اساســي 
مــا ترجمه اي از قانون اساســي بلژيک اســت و 
با اوضاع کشــور و طرز تفکر مردم قابل انطباق 
نيســت.« )جلســه مورخ 26 آبان 41 شوراي عالي 

جبهه ملي(
اللهيار صالــح که اظهارات علم در جلســه اول و 
دوم را اميدوارکننــده توصيــف کــرده بــود، در 
جلسه شوراي عالي جبهه، اظهارات علم در جلسه 
چهــارم گفت وگوها را بي ســر و تــه خواند و به 
همين دليل ديدارها قطع شــد و ديگر ادامه نيافت. 
)جلســه شــوراي عالــي -10 آذر 1341؛ متن اين 
صورت جلســات نيز در آينده در مجموعه اســناد 

جبهه ملي ايران منتشر خواهد شد.(

کنگره جبهه ملي ايران
در چهــارم دي 1341 کنگــره جبهه ملي در منزل 
حاج حســن قاســميه در تهرانپارس آغــاز به کار 
کــرد. در اين کنگــره که به مدت هشــت روز تا 
يازدهــم دي مــاه ادامــه يافت، 176 نفر شــرکت 
داشــتند. 35 نفر از اين عده اعضاي هيئت مؤسس 
جبهه ملــي دوم و مابقي نمايندگان ســازمان هاي 
مختلف جبهه از سراســر کشــور بودند. در طول 
مدت برگــزاري کنگره، بحث و بررســي درباره 
مســائل مختلــف سياســي، اجتماعــي و فرهنگي 

شمس الدين امير عالئي، سيد علي شايگان و اللهيار صالح
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اختــاف دوم ايــن دو تشــکل به موضــوع طرح 
نام دکتر مصدق باز مي گشــت. بــه گفته مهندس 
بازرگان تز نهضت ملي بدون مصدق از دوران بعد 
از کودتا مطرح شــده بود: »از همان ابتداي بعد از 
کودتاي 28 مرداد تــز نهضت ملي منهاي مصدق 
مطرح شده بود. جناح عمده حزب ايران از اين تز 
استقبال کرد. دکتر شــاپور بختيار يکي از رهبران 
فعال آن زمــان حزب ايران در جلســه خصوصي 
گفت: »مصــدق گاندي ايران بــود. وقتي گاندي 
رفت، بايد ســراغ نهرو رفت. اللهيار صالح نهروي 
ايران است« )بازرگان، شصت سال، ص 395( اين 
نکته با توجه به حساســيت شخص شاه روي دکتر 
مصدق به لحاظ کلــي قابل طرح بود، ولي نهضت 
آزادي بــا اين تــز مخالف بــود و از همان دوران 
نهضت مقاومت ملي ســعي ويــژه اي در طرح نام 
دکتر مصدق داشــتند. در ميتينگ 28 ارديبهشــت 
1340 نيــز در ســخنراني هاي ســنجابي و دکتــر 
صديقي و همچنيــن در قطعنامه مراســم، نامي از 
مصدق برده نشــد. شاپور بختيار هم که از مصدق 
در آن مراسم نام برد، با توجه به تخلف وي از قول 

و قرارهاي پيشين، خاف وعده عمل کرد.
اختاف ديگر جبهه ملي و نهضتي ها بر ســر مسئله 
شــاه و اميني بود. درحالي کــه جبهه ملي، نهضت 
آزادي را به همکاري با دولت اميني متهم مي کرد، 
نهضتي ها معتقــد بودند که بعضي از رهبران جبهه 
ملي مخالف حمله عليه شــخص شاه هستند. دکتر 
ســنجابي دراين بــاره مي گويد: »بــا اينکه نهضت 
آزادي در ابتداي تشکيات جبهه ملي دوم اسماً با 
ما بودند؛ ولــي در دوران اميني، مهندس بازرگان 
و رفقايش با اميني همراهي و همکاري مي کردند. 
شــايد پيش خودشــان چنين توجيه مي کردند که 
تقويت اميني مخالفت با شاه است.« )سنجابي، ص 
217( در مقابل مهندس بــازرگان در همين رابطه 
مي گويد: »عناصــر محافظه کار مي گفتند که نبايد 
به شــخص شاه حمله کرد، بلکه شــعار جبهه بايد 
اجراي قانون اساسي باشد بي آنکه از شاه اسم برده 

شود.« )بازرگان، شصت سال، ص 396(
اختاف ديگر بر سر سياست خارجي بود. در سال 
35 بعد از انتشار دکترين آيزنهاور، مرحوم اللهيار 
صالــح از نقطه نظــرات آيزنهــاور حمايت کرد. 
در جريان ميتينگ 28 ارديبهشــت هم قرار بر آن 
گذاشته شده بود که سخنرانان نامي از پيمان سنتو 
به زبان نياورند. وقتــي بختيار دراين باره اظهارنظر 
کــرد در داخل جبهه با وي برخورد شــد. اين در 
حالي بود که نهضت آزادي معتقد به اين موضوع 
نبود و از دوران نهضت مقاومت با شــرکت ايران 
در پيمــان بغداد و ســپس پيمان ســنتو به مخالفت 
برخاســته و اين موضــع را در اين دوران هم ادامه 

مي داد.
اختاف ديگر اين دو بر ســر شــيوه هاي راديکال 
در مقابلــه با رژيم شــاه بــود. درحالي که نهضت 
آزادي در برخــورد بــا رژيم، طرفــدار اقدامات 
تنــد و قاطع تري بود، رهبران جبهــه ملي عموماً با 
اين روش ها مخالف بودنــد و تاش مي کردند تا 

در دوره اي کــه رهبــران جبهه در زنــدان بودند، 
عمًا فعاليت جبهه توسط عده اي از دانشجويان و 
معدود رهبراني که در بيرون بودند اداره و هدايت 

مي شد.

جبهه ملي دوم و نهضت آزادي ايران
بــازرگان،  مهنــدس   1340 ارديبهشــت   25 در 
آيــت اهلل طالقاني، دکتر ســحابي، عبــاس رادنيا، 
حســن نزيه، رحيــم عطايــي و عباس ســميعي با 
صدور بيانيه اي تأســيس جمعيــت جديدي به نام 
نهضــت آزادي ايران را اعــام کردند. اين هفت 
تن جملگي از اعضاي نهضت مقاومت ملي بودند 
و در شــکل گيري جبهه ملي دوم هم نقش مهمي 
برعهده داشتند و چهار نفر از آن ها يعني بازرگان، 
طالقاني، ســحابي و نزيه جزو هيئت مؤسس جبهه 

بودند.
ايــن اعــام موجوديت از ســوي برخي ســران و 
رهبران جبهه ملي با اســتقبال روبه رو نشــد. آن ها 
بــه ايــن تشــکيات جديد بــه ديده رقيــب نگاه 
مي کردنــد. گرچه نهضــت آزادي خود را جزئي 
از جبهــه مي خوانــد و تقاضــاي عضويت نهضت 
آزادي در جبهه ملي به عنوان تشــکياتي در کنار 
ســاير احــزاب عضو جبهــه را چنديــن و چندبار 
مطرح کرد، ولي همواره اين درخواســت از سوي 

اکثريت اعضاي شوراي عالي جبهه رد شد.
اختافات جبهه ملي با نهضت آزادي بر چند قسم 
بود. نخست آنکه جبهه ملي معتقد به دخالت دين 
در سياســت نبود. ايــن در حالي بــود که نهضت 
آزادي رســماً به عنوان تشــکياتي که ايدئولوژي 
اســامي را ســرلوحه کار خــود قرار داده اســت 
وارد ميدان شــده بود. رهبران، مؤسسان و عناصر 
درجه يک آن نيز افرادي بودند که به مذهبي بودن 
شــهرت داشــتند. از ســوي ديگر جبهه به نهضت 
آزادي به عنــوان رقيبــي در عرصه سياســت نگاه 
مي کرد. اين مسئله به ويژه با توجه به سابقه فعاليت 
مهندس بــازرگان و ديگر دوســتانش در نهضت 
مقاومــت همچون آيــت اهلل طالقاني، ســحابي ها، 
شــيباني، رادنيا و... شــدت مي يافت. استقبال قشر 
جــوان و به ويژه دانشــجويان مذهبي دانشــگاه ها 
به انديشــه و شــخصيت رهبران نهضت اين حس 

رقابت را دامن مي زد.

اعتصــاب، رژيم تعــدادي از دانشــجويان را آزاد 
کــرد. به دنبال آن، شــاه بــا فرســتادن همايون 
صنعتي زاده بــه زندان تاش کرد تــا با رهبران 
جبهه به توافق دســت يابد. ايــن در حالي بود که 
در بهار ســال 42 و به ويژه بعد از واقعه خونين 15 
خرداد ســيل زندانيان به ســوي زندان ها روان شده 
بود. صنعتي زاده در گفت وگو با رهبران جبهه ملي 
ناکام بود و نتوانست به نتيجه برسد. در مذاکرات با 
صنعتي زاده، بختيار، سنجابي، اللهيار صالح و دکتر 
صديقي شــرکت داشــتند. به گفته دکتر سنجابي، 
آنچــه صنعتــي زاده از جبهــه ملي خواســته بود، 
عبارت از ابراز وفاداري و احترام جبهه ملي نسبت 
به سلطنت بود. در مقابل دولت هم جبهه ملي را به 
رسميت شــناخته و تا حدودي فعاليت آن را آزاد 
مي گذاشــت. )ســنجابي، ص 230( اين مذاکرات 
ســرانجام به توافقي بين دو طرف انجاميد؛ ولي با 
مخالفت اکثريت زندانيان به نتيجه اي منجر نشــد. 
مخالفــان توافق با صنعتــي زاده معتقــد بودند که 
اين اقدام هيئت حاکمه فريبکاري اســت و بعد از 
چندي دولت بــه قول هايش عمــل نخواهد کرد. 
)سنجابي، ص 231( سنجابي مخالفت اين عده که 
ازجمله آنها اصغر پارسا، داريوش فروهر، مهندس 
بازرگان، کشاورز صدر، دکتر صديقي و... بودند 
را به تندروي نســبت مي دهد. بااين وجود خود او 
دربــاره ميزان آزادي هايي که قرار بود داده شــود 
مي گويــد: »معلوم نبود تا چه  حــد، قرار بود اجازه 
باشــگاه به ما بدهنــد، اجازه روزنامــه هم بدهند، 
ولي دربــاره انتخابات به هيچ وجه حاضر به تجديد 
انتخابات و شــرکت آزاد مــا در انتخابات نبودند. 
پيــدا بود مي خواهنــد ما را به دنبال خود بکشــند. 
مي خواهند به يــک کيفيتي ســرهم بندي بکنند.« 

)سنجابي، ص 231-232(
رهبران و فعاالن جبهه ملي تا تابستان 42 در زندان 
بودند و از اواســط تابســتان به تدريج آزاد شدند. 
البته در اين ميان ســران و فعــاالن نهضت آزادي 
که همراه با ســران جبهه در زندان بودند به واسطه 
کشف اعاميه اي که توسط عزت اهلل سحابي نوشته 
شــده بود و قرار بود توسط دکتر سحابي به خارج 
از زندان قصر منتقل شــود در زندان باقي ماندند و 

در مهرماه محاکمه و به زندان محکوم شدند. 

کنگره جبهه ملي سال 1341
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منش جبهــه را مطرح کردند، ولــي رهبري جبهه 
سياســت صبر و انتظار را پيشــه ســاخته بــود و به 
هواداران جبهه نيز اين توصيه را مي کردند. اللهيار 
صالح در جلســه 25 مهر شوراي جبهه گفت: »لذا 
بــه عقيده من جبهه بايد بــا واقع بيني و... اين دوره 
را بــا صبر و متانــت بگذراننــد و از کارهايي که 
موجب عکس العمل خواهد شد خودداري شود.« 
)مکاتبات مصدق، ص 131( سازمان دانشجويان تا 
مدتي با اين شيوه مدارا کرد، ولي به تدريج شروع 
به انتقاد از اين شــيوه کرد. در شماره اسفندماه 42 
نشــريه پيام دانشجو نوشت: »صبر و انتظار سياست 
نيســت، بلکه عنواني اســت براي ترس آميخته با 
حجــب و حيــا و درعين حــال جنت مکاني و اين 
روش در شــأن جبهه ملي نيســت« )همان، مقدمه 

ص ششم(
روش سازمان دانشــجويان از سوي دکتر مصدق 
تأييد شــد. در اول فرورديــن 1343 دکتر مصدق 
طــي نامه اي بــه ســازمان دانشــجويان جبهه ملي 
نوشت: »موجب خوشوقتي و امتنان گرديد که اين 
هيئت محترم کماکان مسائل مربوط به ملت ايران 
را در نظر گرفته و تعطيل نکرده است و اين جديتي 
که نشان مي دهيد موجب نهايت اميدواري است.« 
)نامه دکتر مصدق به کميته ســازمان دانشــجويان 
جبهــه ملي ايران، انتشــارات مصدق شــماره 10، 
ص 8( او همچنين عکس امضاشــده خود را با اين 
عبارت به دانشجويان تقديم کرده بود: »به کساني 

که پايداري و استقامت پيشه کرده اند«. 
دکتر مصدق در پاسخ به نامه 19 فروردين سال 43 
کميته ســازمان دانشــجويان جبهه، ادامه فعاليت با 
اساسنامه موجود آن زمان جبهه را مقدور ندانست. 
در ايــن نامــه دکتــر مصدق پيشــنهاد کــرد يک 
هيئت مؤســس براي تشــکيل جبهه ملي با حضور 
نمايندگان هريک از احزاب و دســتجات شــکل 
بگيرد و جبهه ملي مرکب از نمايندگان احزاب به 
دعوت هيئت مؤســس و سپس يک هيئت اجرايي 
خــارج از جبهــه براي اجــراي تصميمــات جبهه 
تشکيل شود.« )نامه 28 فروردين 43 دکتر مصدق 
به ســازمان دانشــجويان جبهه به نقــل از اتحاديه 

انجمن اسامي دانشجويان ايراني، ص 168(
پيشنهاد هاي دکترمصدق در حقيقت اعام انحال 
جبهه ملي دوم محسوب مي شد. به همين علت در 
دوم ارديبهشــت، هيئت اجرائيه جبهه طي نامه اي 
ضمن شــرح آنچه در طول دو ســال فعاليت جبهه 
گذشــته بود و توضيــح پيرامون مســائل کنگره، 
موضوع نهضــت آزادي، نپذيرفتن حزب توده در 
جبهه و... تغيير اساســنامه که بــه تصويب کنگره 
رســيده بود را رد کرد و تغيير آن توســط شوراي 
جبهــه را ممکن ندانســت. در آن نامــه خطاب به 
دکتــر مصدق آمده بود: »جبهــه ملي ايران حزب 
نيســت، ولــي درعين حــال فقــط مرکــز احزاب 
هم محســوب نمي شــود. جبهه ملي ايــران واحد 
تشــکياتي مســتقلي اســت که جميــع احزاب و 
اتحاديه ها و جمعيت هــاي ملي و عناصر و افراد و 
گروه هــاي اجتماعي را دربرمي گيرد ...عدم توجه 

از رهبــران جبهــه ملي، نهضــت آزادي و جنبش 
دانشــجويي در زنــدان بودنــد، با ســرکوب قيام 
مردم و دســتگيري مراجع تقليد و تعداد کثيري از 
روحانيون مبارز، پرده از بيش از دو ســال نمايش 
دموکراســي در ايران برداشت و بدين سان يک بار 

ديگر چهره واقعي خود را نمايان کرد.
از اواســط تابســتان به تدريج رهبران جبهه ملي از 
زندان آزاد شــدند و تــاش کردند تــا بار ديگر 
فعاليت خود را از ســر بگيرند. ايــن در حالي بود 
که شــاه و رژيم، سرمســت از ســرکوب مردم و 
در هم شکســتن قيــام 15 خرداد شــيوه برخورد با 
مخالفــان را تغيير داده و اجــازه فعاليت در همان 
محدوده پيشــين را نيز نمي دهــد. عاوه بر آن در 
شرايط جديد، خواست هاي بدنه جنبش نيز ديگر 
همچون گذشــته در محــدوده مســائلي همچون 
»انتخابات آزاد« و »شاه سلطنت کند«، نمي گنجيد. 
دراين باره دکتر سنجابي مي نويسد: »بعد از آزادي 
ما در اواخر شهريور، مجدداً جلسات شوراي عالي 
را در منزل ها تشــکيل مي داديم ولي وضع اين بار 
با ســال گذشــته ... به کلي متفاوت شــده بود. از 
طرفي نظام ديکتاتوري بر ايران مســلط شــده بود. 
شاه به مراد خويش که در دست گرفتن انحصاري 
قــدرت بود رســيده بود. تمــام موانــع داخلي را 
ســرکوب کرده بود و همه سياســت هاي خارجي 
را بــا حکومت مطلقه خــود همراه ســاخته بود.« 

)سنجابي، ص 234(
جبهــه ملــي در نيمه دوم ســال 42 عمــًا فعاليت 
خاصــي نداشــت و برگزاري جلســات شــوراي 
مرکــزي جبهه و چند اعاميــه ماحصل کار آن ها 
بود. معــدود اقدامــات انجام شــده در اين دوران 
هم از ســوي ســازمان دانشــجويان جبهــه انجام 
مي گرفت. در 16 آذر 1342 بزرگداشت شهداي 
دانشگاه از سوي دانشــجويان انجام شد. به نوشته 
بيــژن جزني از ســوي طرفــداران رهبــري جبهه 
تاش هايي براي برگزار نشــدن  آن مراسم صورت 
گرفت، ولي تظاهرات به هر شکل انجام و با حمله 
نيروهاي پليس و ضرب وشــتم دانشــجويان همراه 
بود. )جزني، ج 2، ص 87( ســازمان دانشــجويان 
وابســته به جبهه ملي تا اواسط سال 44 به کار خود 

ادامه داد.
به دنبال آزادي رهبران جبهه، ســازمان دانشجويان 
از رهبــري جبهه تقاضــاي تجديدنظر در روش و 

از طريق مســالمت آميز حرکت کنند. براي نمونه 
در جريــان حمايت از نهضت روحانيت و قيام 15 
خــرداد درحالي کــه در آن دوران تقريباً اکثريت 
رهبران هر دو تشــکل در زنــدان بودند، تعدادي 
از رهبــران جبهه ملي با صدور اعاميه در حمايت 
از قيــام 15 خرداد، مخالفت کردند: »بحث درباره 
تهيــه و تصويــب اعاميه مبني بــر محکوم کردن 
رژيم کودتا در کشــتار مردم در قيام 15 خرداد به 
اختاف نظر و مشاجره کشيد ... از مجموع 35 تن 
اعضاي شــوراي مرکزي جبهه ملي دوم 12 تن در 
زنــدان و 4 تن در خارج با صدور اعاميه موافقت 
کردنــد. 7 تن نيــز مخالف بودند. بقيــه اظهارنظر 
قطعي نکردند.« )نجاتي، تاريخ بيست وپنج ســاله، 
ص 243( همچنيــن در شــهريور 42 هنگامي کــه 
هنــوز رهبــران نهضــت آزادي در زندان به ســر 
مي بردنــد رهبــران جبهه بــا برگــزاري تظاهرات 
عليه انتخابات دوره بيســت ويکم مخالفت کردند 
و خواســتار لغو مراسم مزبور شــدند. در آن زمان 
اطاعيه اي به امضاي کميته دانشجويان جبهه ملي 
منتشــر شــد که در آن آمده بــود: »باآنکه هيئت 
اجرايــي و اعضــاي شــوراي مرکــزي جبهه ملي 
ايران در آســتانه انتخابات پس از شــش ماه که از 
برگزاري رفراندوم کذايي ششــم بهمن مي گذرد 
هنوز در زندان هســتند، کميته دانشــجويان جبهه 
ملــي ايران همــگام ]با[ همه ملت ايــران که خود 
را بــراي امــر انتخابات آماده مي کند به ســربازان 
فداکار و ارزنــده دانشــگاهي آماده باش مي دهد 
تــا با همه قــدرت به صحنه مبــارزات انتخاباتي پا 
بگذارد، نه زندان، نه شــکنجه، نه شاق و نه تبعيد 
و نه حتي مــرگ ما را از نبرد بــه خاطر برآوردن 
آرمان هاي ملي باز نخواهد داشــت، دانشــجويان 
دلير دانشــگاهي کــه در تهران هســتند، همچنان 
در تهران بمانند و آماده دســتورات بعدي باشند، 
دانشجوياني نيز که در شهرستان ها هستند در همان 
شهرستان آمده تا دســتورات رهبري چه از طريق 
ســازماني چه از طريق اعاميه در مورد چگونگي 
شــرکت در امر انتخابات به ايشــان برسد.« اللهيار 
صالح در نامه اي به ســازمان دانشــجويان نوشت: 
»چون فرمانداري با ميتينگ فرداي شــما موافقت 
نکرده اســت و روش جبهه ملي پيــروي از قانون 
مي باشــد من به نام هيئت اجرايي جبهه ملي از شما 
تقاضا دارم و دستور مي دهم که از ميتينگ مزبور 
منصرف شويد و اين مطالب را به هر وسيله ممکن 
به اطاع عموم برســانيد.« )مکاتبات مصدق، ص 

)127
البتــه پــس ازآنکــه بــار ديگــر تقاضــاي کميته 
دانشــجويان بــراي برگــزاري مراســم و تجمع با 
مخالفت دولت علم مواجه شد، شوراي جبهه ملي 
در اطاعيه اي که در 21 شــهريور منتشر شد اعام 
کرد که انتخابات را تحريم کرده و در آن شرکت 

نخواهد کرد.

پايان کار جبهه ملي دوم
در خرداد 42 رژيم شــاه با پشت گرمي به حمايت 
همه جانبــه امريــکا و درحالي کــه تعــداد زيادي 

در اول فروردين 1343 دکتر 
مصدق طي نامه اي به سازمان 
دانشجويان جبهه ملي نوشت: 

»موجب خوشوقتي و امتنان گرديد 
که اين هيئت محترم کماکان 

مسائل مربوط به ملت ايران را در 
نظر گرفته و تعطيل نكرده است 
و اين جديتي که نشان مي دهيد 
موجب نهايت اميدواري است
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سنجابي و بختيار به وجود آمد، نامه بدون امضاي 
بازرگان و با امضاي ســه تن از آقايان ديگر منتشر 
شــد. انتشــار اين نامه در فضاي جديــد موجبات 
آغاز يک حرکت جديد در ميان نيروهاي وابسته 
بــه جبهه ملــي را پديــد آورد. در همين دوران به 
دعوت دکتر ســنجابي تعــدادي از نيروهاي عضو 
شــوراي مرکزي جبهــه و نيز فعاالن هــوادار آن 
تحت عنوان اتحاد نيروها گرد هم آمدند و شروع 
بــه فعاليــت کردند. بنا بــه گزارش ســاواک: »از 
مدتي قبل، سه گروه از هواداران جبهه به اصطاح 
ملي ســابق )حــزب ايــران، حزب ملــت ايران و 
جامعه سوسياليســت هاي به اصطــاح نهضت ملي 
ايران( با گردهمايي هايــي در تهران، فعاليت هاي 
مشــترکي را تحت عنوان »اتحــاد نيروهاي جبهه 
ملي ايــران« آغاز کردنــد و اعاميــه اي به عنوان 
اعام موجوديت خود انتشار دادند. اين سه گروه 
با هواداران جمعيــت به اصطاح نهضت آزادي و 
حزب مردم ايران که از مشــارکت در فعاليت هاي 
آنان خــودداري ورزيده بودنــد مذاکراتي انجام 
دادند تا اين دو گروه را به جمع خود وارد نمايند، 
ولي در ايــن زمينه توفيقي به دســت نياورده اند.« 
)مرکز بررســي اســناد تاريخــي، ص 254( اتحاد 
نيروها ضمن تماس با نيروهاي سياسي، خبرنامه اي 
منتشــر مي کــرد. در روز اول آذر 56 هم زمــان با 
روز عيد قربان برنامه اي از سوي بعضي از رهبران 
جبهه ازجمله داريوش فروهر تدارک ديده شــد. 
محل اين مراســم در باغ آقاي حســين گلزار واقع 
در کاروانسرا سنگي در جاده قديم کرج - تهران 
بــود و قرار بود کــه در آن چند تــن از نيروهاي 
ملــي ســخنراني کنند. بــا اطاع ســاواک از اين 
مراســم، تعدادي چماق دار به آن باغ اعزام شدند 
و شرکت کنندگان در مراسم را مورد ضرب وشتم 
قرار دادنــد و به خودروهاي آنان آســيب فراوان 
رساندند. به گزارش رسمي ساواک در آن مراسم 
مهندس حســيبي، فروهــر، شاه حســيني، بختيار، 
ابوالفضــل و فرهنــگ قاســمي، نورعلــي تابنده، 
انواري، فرزين مخبررضا هاشمي و جعفري دچار 
آســيب هاي جدي شــدند )مرکز بررســي اسناد 
تاريخــي، ص 247( البته تعداد مجروحان بســيار 

بيش از اين تعداد بود.

در اوايل ســال 57 و با اوج گيــري قيام مردم عليه 
رژيم شاه، ساواک براي ايجاد رعب و وحشت در 
ميان نيروهاي سياســي به آزار و اذيت آن ها اقدام 
کرد. ازجمله اين اقدامــات انفجار بمب در مقابل 
منازل دکتر ســنجابي، داريوش فروهر، هدايت اهلل 
متين دفتري، منوچهر مسعودي، مهندس بازرگان، 
مقــدم مراغه اي، ونيز ربودن و ضرب وشــتم دکتر 

حبيب اهلل پيمان بود.
در تيرماه 57 بــه دعوت کريم ســنجابي تعدادي 
از اعضــاي پيشــين جبهــه ملي و شــخصيت هاي 
ملــي گرد هم آمدند. اين عــده پس از گفت وگو 
درباره فعاليت دوباره، جبهه ملي را مجدداً تشکيل 
دادنــد و در حالي تأســيس جبهه ملــي چهارم را 
اعام مي داشــتند که دو تن از رهبران پيشين جبهه 

جبهه، حــزب ملت ايــران، حزب مــردم ايران و 
اعضــاي خــارج از زندان نهضــت آزادي چندي 
تاش کردند تا با تشکيل جبهه ملي سوم بار ديگر 
در عرصه سياســي حاضر شــوند. در همين دوران 
عناصــر وابســته و هوادار جبهه ملــي در خارج از 
کشــور سازمان هاي اروپايي جبهه ملي را در اروپا 
و امريــکا فعال کردند. از ســوي اين ســازمان ها 
در اســفند 1343 ســميناري هم در اروپا تشــکيل 
شــد و اين ســازمان ها نقطه نظرات خود را در آن 
مطرح کردند. اين سازمان ها در ارديبهشت 1344 
بار ديگــر کنگره اي در پاريس تشــکيل و در آن 
کنگره تشــکيل جبهه ملي ســوم را اعام کردند، 
ولــي فعاليت جبهه ملي ســوم در داخــل ايران از 
انتشــار چند بيانيه و چند شماره نشريه فراتر نرفت. 
تاش هــا و فعاليت هاي اعضا و هواداران جبهه در 
خارج از کشــور نيز چندان مثمر ثمر واقع نشــد و 

بعد از مدتي عمًا جبهه ملي سوم تعطيل شد.
اعضــا و هواداران جبهه ملــي که از بعد از انحال 
جبهــه ملي در خارج از کشــور باقــي ماندند، در 
اروپــا و امريــکا فعاليت هاي پراکنده اي داشــتند 
کــه در جاي ديگر بايد مورد بررســي قرار گيرد، 
اما در داخل کشــور آن عده از رهبران و اعضاي 
جبهه نيز که با جبهه ملي ســوم همکاري نکردند، 
عمًا فعاليت خاصي نداشتند. فعاليت هاي اين عده 
در داخل به برگزاري جلســات روزهاي جمعه در 
منزل دکتر صديقي و نشست هاي دوستانه در طول 

سال هاي 43 تا 55 منحصر شد.
اتحاد نيروهاي جبهه ملي ايران

در ســال 1355 بــا روي کار آمــدن جيمي کارتر 
در امريکا شــاه مجبور به کاهش فشار بر نيروهاي 
سياســي شــد و از اختنــاق ســياه دهــه 40 و 50 
تاحــدودي کاســت. پيدايش اين فضــا نيروهاي 
سياسي ايران را به جنب  و جوش انداخت. به دنبال 
نامــه علي اصغر حاج ســيدجوادي به هويدا، دکتر 
کريم سنجابي، شــاپور بختيار، داريوش فروهر و 
مهندس بازرگان درصدد برآمدند تا نامه اي به شاه 
نوشته و در آن مسائل و مشکات کشور را مطرح 
کنند. اين نامه تهيه شــد، ولي چون بر سر امضاي 
آن اختافــي ميــان مهنــدس بــازرگان و آقايان 

به انبوه افراد غير حزبي که به هرعلت نمي خواهند 
عضويت احزاب را بپذيرند و دســت رد گذاردن 
به ســينه آنها تنها به معني بيرون راندن عده کثيري 
از صفــوف مبارزات ملي اســت...« در ادامه هم با 
اشــاره به توطئه هاي داخلــي و بيروني براي از بين 
بردن جبهه نوشــتند: »چنان کــه هم اکنون اين نوع 
عناصر با اســتناد به نامه آن جناب مي کوشند يک 
جريان تبليغاتي در ميان قشــرهاي مختلف جامعه 
عليه تشــکيات جبهه ملي ايــران ايجاد کنند و ما 
را با يک بحران ســازماني و سياسي روبه رو سازند 
و عناصر تشــکياتي را مأيوس و پراکنده ســازند 
...اکنون شوراي مرکزي جبهه ملي ايران احساس 
مي نمايد کــه ادامه کار و تحقق بخشــيدن به اين 
آمال... بســيار مشــکل تر اســت...درصورتي که با 
توضيحــات مرقوم در فــوق آن جناب بر نظريات 
موجود در آن نامه همچنان باقي باشيد ممکن است 
اين امر به متاشي شدن تشکيات جبهه ملي منجر 
گردد و در شرايطي که موج عظيمي از احساسات 
مخالف تمام قشرها را فراگرفته ترديدي نيست که 
دستگاه حاکمه از تاشي تنها سازماني که قادر به 
اشــغال مواضع آن به نفع ملت است بسي شادمان 
خواهد شــد.« دکتر مصــدق از لحــن نامه هيئت 
اجرايي گله مند شــد. بااين وجود نامه را به سازمان 
دانشــجويان داد تا آن ها پاســخ آن را تهيه کنند و 
از آن ها خواســت تا رعايت شئونات را بکنند. بعد 
هم در نامه اي ديگر بر نظرات پيشــين خود تأکيد 
کــرد و در انتهــا هم نوشــت: »با اين اساســنامه و 
آيين نامه کاري ساخته نيست. آيا ممکن است ...با 
مشــارکت مخالفين اقدام در تنظيم يک اساسنامه 
و آيين نامــه مفيد بفرمايند؟...ايــن آخرين نامه اي 
اســت که تقديم مي کنم. به انتظار جواب فقط در 
رد يا قبول پيشنهاد.« اللهيار صالح در پاسخ به نامه 
دکتر مصدق با اشــاره به بيماري هاي جسمي خود 
ضمن اعام اســتعفا از رياســت شوراي جبهه ملي 
بار ديگر بر تغييرناپذير بودن اساسنامه جبهه تأکيد 
کرد. )نجاتي، تاريخ بيست وپنج ســاله، ص 282-
280( با رد و بدل شدن اين نامه ها، جبهه ملي عمًا 

تعطيل و به کار آن خاتمه داده شد.
بعد از انحال جبهه ملي دوم، سازمان دانشجويان 

کريم سنجابي به همراه چند تن از نمايندگان مجلس شوراي ملي در دوره هفدهم
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بود، جبهه اعام کرد که مراســم لغو شــده است. 
در هميــن روز رهبــر انقــاب اعام داشــت که 
جبهــه ملي به دليــل مخالفت با قانــون الهي مرتد 
است. اين اعام موجب شــد تا رهبران جبهه ملي 
تحــت تعقيب قرار گيرند. در همين رابطه تعدادي 
از رهبــران و فعاالن جبهه بازداشــت و عده اي نيز 
متواري شــدند. بدين ترتيب يک بار ديگر فعاليت 
جبهه ملي متوقف شــد. بعدازآن عناصر باقي مانده 
جبهه به صــورت پراکنده و مخفي به فعاليت ادامه 
دادند ولي عمــًا بروز و ظهور خاصي نداشــتند. 
ايــن عده بعــد از چندي بــا عنوان »حســن نيت« 
اعاميه هايي منتشــر کردند و درباره مسائل روز به 

اظهارنظر پرداختند.
درحالي که هيئت حســن نيت، تنها قادر به صدور 
11 اعاميه شد، فعاالن جبهه در قالب جمعيت دفاع 
از آزادي و حاکميت ملت ايران، چندي به فعاليت 
مشترک با ســاير نيروها پرداختند. در سال 1373 
بــار ديگر تعدادي از نيروهــاي جبهه ملي ازجمله 
علــي اردالن، مهندس موحد، پرويز ورجاوند و... 
در منزل اديب برومند گــرد هم آمده تا بار ديگر 
شوراي جبهه ملي را تشکيل و به فعاليت بپردازند. 
از شهريور 1376 و به دنبال تغيير نسبي فضا، جبهه 
ملي بار ديگر فعاليت هاي خود را ازسر گرفت. از 
ســوي شوراي جديد، ماهنامه پيام طرفداران جبهه 
ملي ايــران )پس از چندي پيام جبهــه ملي ايران( 
شروع به انتشار کرد. اين نشريه 167 شماره تا سال 
1386 منتشــر شد. در ســال 1382 پلنوم جبهه ملي 
ايران برگزار شــد. در اين پلنــوم 36 عضو جديد 
شــوراي مرکزي و همچنين اعضاي هيئت اجرايي 
جبهه ملي ايران انتخاب شــدند. به موجب تصويب 
پلنوم اديب برومند به عنوان رئيس شــورا، حســين 
شاه حسيني و منوچهر ملک قاسمي به عنوان نواب 
رئيس و فريد افشــار و عزت زاده به عنوان منشيان 

هيئت رئيسه برگزيده شدند.

منابع:
اتحاديــه انجمن هاي اســامي دانشــجويان ايراني در . 1

اروپا، مصدق و نهضت ملي، بي جا، بي نا، 1357 .
 اتحاديه )نظام مافي(، منصوره، در دهليزهاي قدرت، . 2

زندگي نامه سياســي حســين عاء-تهران، نشــر تاريخ 

يعني آقايــان اللهيــار صالح و دکتر غامحســين 
صديقي به اين دعوت پاســخ نــداده و از همراهي 
بــا آنان خــودداري کردند. اعضــاي جديد جبهه 
از ميان خود شــوراي مرکزي جبهه را تشــکيل و 
به اتفــاق آرا، مهنــدس کاظم حســيبي را به عنوان 
رئيس شــوراي جبهه، کريم ســنجابي را به عنوان 
دبيــر کل و داريــوش فروهــر را به ســخنگويي 
جبهــه برگزيدند. بعــد از چندي دکتــر صديقي، 
شمس الدين اميرعايي، دکتر مهدي آذر و اصغر 
پارســا به همراه تعدادي ديگر از نيروهاي قديمي 
بــه جبهه ملي پيوســتند. در کوران حوادث ســال 
57 جبهــه ملي تــاش کرد تا همگام بــا مردم در 

تحوالت جاري کشور نقش آفريني کند.
بعــد از مهاجــرت رهبر انقاب بــه پاريس، دکتر 
سنجابي ســفري به پاريس کرد و در آنجا با رهبر 
انقــاب ديدار کرد. در پي ايــن ماقات، بيانيه اي 
از ســوي دکتر ســنجابي صادر شــد کــه در آن 
دکتر ســنجابي بر نفي ســلطنت و لزوم تعيين نظام 
حکومتي ايــران از طريق مراجعه به آراي عمومي 
تأکيد کــرده بود. پــس ازآن و به دنبال تشــکيل 
شــوراي انقاب اسامي، دکتر ســنجابي با تأييد 

رهبر انقاب به عضويت آن درآمد.
در پاييــز 57 با شــدت گرفتن توفان انقاب مردم، 
محمدرضا شــاه براي يافتن راهي براي جلوگيري 
از سقوط، بار ديگر دســت به دامان رهبران جبهه 
ملي شد. او نخســت به سراغ دکتر صديقي رفت. 
دکتــر صديقي پذيرش منصب نخســت وزيري را 
موکول به ماندن شــاه در ايــران کرد. قبول نکردن 
پيشنهاد صديقي از سوي شاه، او را به سوي شاپور 
بختيار کشــاند. بختيار باوجود مخالفت دوســتان 
خــود در جبهه ملي، نخســت وزيري را قبول کرد 
و در نتيجــه از جبهــه ملي ايران اخراج شــد. بعد 
از پيروي انقاب و تشــکيل دولــت موقت، دکتر 
ســنجابي به عنوان وزير امور خارجه، علي اردالن 
وزير دارايي، حســين شاه حســيني به عنوان معاون 
نخســت وزير و رئيس سازمان تربيت بدني، اسداهلل 
مبشــري وزير دادگســتري، داريوش فروهر وزير 
کار و امور اجتماعي، پرويز ورجاوند معاون وزير 
اطاعات و جهانگردي )ارشــاد ملي( احمد مدني 
فرمانــده نيروي دريايي و ســپس وزيــر دفاع، در 

دولت موقت مشغول به کار شدند.
جبهه ملي بعد از انقاب فعاليت هاي تشــکياتي و 
سياسي خود را ادامه داد و با انتشار نشريه اي به نام 
جبهه و برگزاري مراسم سخنراني در باشگاه جبهه 
در خيابان کارگر و نيز محل هاي ديگر تاش کرد 
تا همپاي ديگر احزاب و گروه ها در تحوالت بعد 

از انقاب شرکت کند.
بعد از طــرح اليحه قصاص از ســوي قوه قضائيه 
در بهار سال 60 و درخواســت اظهارنظر پيرامون 
آن، جبهه ملي نيز نظرات خود را درباره اين اليحه 
اعام کرد و خواســتار برگزاري تجمع در ميدان 
فردوســي در روز 25 خرداد بــراي طرح نظرات 
خود شــد. درحالي که وزارت کشور درخواست 
جبهه براي اين مراســم را بدون جواب گذاشــته 

بعد از مهاجرت رهبر انقالب به 
پاريس، دکتر سنجابي سفري 

به پاريس کرد و در آنجا با رهبر 
انقالب ديدار کرد. در پي اين 

مالقات، بيانيه اي از سوي دکتر 
سنجابي صادر شد که در آن 

دکتر سنجابي بر نفي سلطنت و 
لزوم تعيين نظام حکومتي ايران 
از طريق مراجعه به آراي عمومي 

تأکيد كرده بود
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با بچه هاي آزادشده  ■ آيا در پي تماس 
آهنگر رشــد  ماننــد اکبري  از زنــدان 
جريان چپ درون زندان مشهد را مطرح 
نکرديد؟ آيا ميان خود پرسش هايي مطرح 
و نقدهايي به اسالم وارد مي شد؟ نظر آنها 
در مورد مبارزه مسلحانه و مخفي شدن چه 

بود؟
صادق: آن زمان ما در بحث نقد اســام صحبتي 
بين خود نداشــتيم و نقدي هم نداشتيم، بلکه بحث 
تغييــرات فکري بود که براي برخــي بچه ها ايجاد 
شــده بود کــه از آن ناراحت بوديم، ولي مســئله 
اصلــي براي ما اين بــود که اين تغييــرات را يک 
روند عمومي و به طريق اولي )غالب در ســازمان( 
نمي ديديم و حتي ايشــان )رجايــي و طالقاني( هم 
هيچ مورد مشــخصي از تغيير فکري اعضاي بيرون 
زندان مطرح نکردند )و اگر هم مي دانســتند شايد 

صاح نمي ديدند بگويند(.
يک سري پرســش ها در زندان مشــهد برايم پيش 
آمــده بود که بــا اکبري و طريقــت مطرح کردم. 
ما ســه نفر پيش از مخفي شدن بيشــتر همديگر را 
مي ديديم و ســر قرارهاي کوتــاه خياباني تا جايي 
که امکان پذير بود تبــادل اطاعات و نظر و احياناً 

بحثي مي کرديم.
در آن دوره مــا ســه نفر )زين العابديــن حقاني که 
با اکبري در تماس بود( ســعي کرديم ســراغ تمام 
بچه هــاي مجاهد از زندان آزاد شــده )به خصوص 
سه ســاله هاي جديداً آزاد شــده( برويم و با تقويت 
ارتباطات به خصوص با کســاني که روي ســامت 

نفــس، درايــت و اســتقامت مبارزاتي شــان نظــر 
داشــتيم، دنبــال تعامــل و يافتن راه حل مســائل و 
تصميم گيري هــاي درســت بوديــم. از مجموعــه 
روش زندگي و ارتباطات و کار اکثر آنها اين گونه 
برمي آمد که نمي خواستند کاري کنند و به هرحال 
هيچ يــک حاضــر به ادامــه مبــارزه در چارچوب 
مشــي مســلحانه )که انتقادي نيز به آن نداشتند( و 

مخفي شدن که از الزامات آن مشي بود، نشدند.
فرهاد صفا که سه سال محکوميت گرفته و کمي 
بعد از ما آزاد شده بود1 ظاهراً خيلي زود در ارتباط 
با ســازمان مخفي شــده بود، درنتيجه ما از امکان 
تعامل فکري با او محروم بوديم. در زندان دورادور 
او را مي شناختم، ولي بعدها شخصيت فرهاد را بهتر 
شــناختم. او از لحاظ اخاقي انسان وارسته اي بود. 
هر کســي با دو يا سه جلسه شيفته او مي شد. بسيار 
افتاده و بــا تواضع و خوش برخــورد و خوش فکر 
بــود. اکبري بــا زينــال )زين العابدين حقاني( 
در ارتباط بــود. حقاني هم در بحث مخفي شــدن 
آمادگي داشــت، ولي چيزي که به طور خاص در 
ارتباط با شــريف  واقفي قرار مي گرفت ازسوي ما 
سه نفر بود. به هرحال فرهاد با جمع ما )من، اکبري، 

طريقت و حقاني( ارتباط چنداني نداشت.

ازآنجاکه زين العابدين حقاني با اکبري  ■
آهنگر در زندان شــيراز بودنــد، معمواًل 
قرار ثابت مي گذاشتند که پس از آزادي 

همديگر را ببينند.
صادق:  بله احتماالً، ولي به خاطر ندارم، شــرايط 

امنيتــي هم اجازه هر ســؤال و کســب اطاعي در 
اين گونه موارد را برايمان مجاز نمي کرد.

بســياري از دوستان و همرزمان سابق کنار کشيدند 
و حتي از يک تماس ســاده بعضــي به صراحت و 
برخي در عمــل دوري کردند. بــراي نمونه وقتي 
به ســراغ يکي از آنها )جــواد برايي( که اکنون در 
تشــکيات مجاهدين بــه رهبري مســعود رجوي 
داراي مقام بااليي اســت، رفتيــم از موضع ترس و 
انفعــال کناره گيــري کرد، درحالي کــه اگر فرضاً 
داليــل سياســي يــا تشــکياتي يــا ايدئولوژيک 
داشت، دســت کم مي توانســت بگويد سازمان را 
قبــول ندارد. اتفاقاً ما بيشــتر به دنبال کمک فکري 
بوديــم تــا مخفي شــدن، ازاين رو حتــي به فرض 
انتقاد ايدئولوژيک داشــتن به سازمان بيرون، مورد 
اســتقبال ما هم بود، ولي جواد برايي کاً  موضعي 
منفعــل و عافيت طلبانه داشــت. برخــي ديگر هم 
صادقانــه و به صراحت عذر خواســتند و مي گفتند 
نمي تواننــد وارد چنيــن خطــرات و فعاليت هايي 
بشــوند. محکومان يک و دوساله آزاد شده مجاهد 
نيز يا تا آن موقع جذب ســازمان و زندگي مخفي 
و بعضاً شــهيد شــده بودند يا جذب زندگي عادي 
و يا احياناً به صورت ديگري فعاليت هاي حاشيه اي 
مي کردند و به هرحال امکان تعامل با ايشــان نبود. 
دوباره يادآور شوم که آنچه بيان مي شود بر مبناي 
ديدگاه هــاي آن زمان ما بود وگرنه در حال حاضر 
مسائل را، ازجمله معني درست مبارزه اجتماعي و 
عدالت خواهانــه را به گونه اي ديگر مي بينم و دنبال 
هيچ گونه قضاوتي از دوستان سابق که سال هاست 
از آنها خبري هم ندارم، نيســتم. شايد بعدها تأمل 

بيشتري در اين موضوع داشته باشم.
قرائن نشــان مي دهد که در اين زمان  ■

تغييرات ايدئولوژيک در مرکزيت سازمان 
و ســطح پايين تر، تغييــرات ايدئولوژيک 
گســترش يافته باشد، شما چند نفر با مجيد 
شريف واقفي چگونه ارتباط برقرار کرديد؟ 
صــادق: در اواخر ســال 53 و ماه هاي آخر پيش 
از مخفي شــدنم )در 12 ارديبهشــت 54( از جريان 
مارکسيست شــدن بخش گســترده اي از مسئوالن 
ســازمان اطاع پيدا کردم. بــا ارتباطاتي که برخي 

ماجراي ترور مجيد شريف واقفي
وقايع سال هاي 54 تا 57 در سازمان مجاهدين در گفت وگو با محمد صادق

در شماره هاي پيشين چشــم انداز ایران، بخش اول و دوم و سوم گفت وگو با 
مهندس محمد صادق تقدیم خوانندگان شد. از آنجا که ناگفته هاي ایشان براي 
نخستين بار درباره هســته مذهبي براي احياي سازمان مجاهدین در فاصله 
سال هاي )مرداد 54 تا اردیبهشت 55( مطرح مي شود، دقت و پيگيري مطالب 
آن را به هموطنان توصيه مي کنيم. در سه شماره پيشين، نخست بيوگرافي و 
سپس شيوه دستگيري ایشان در شهریور 50، بازجویي در ساواک، محاکمه 
در دادگاه نظامي،دوران محکوميت در زندان هاي قصر تهران و زندان مشهد 
و فعاليت هاي خود را پيش از مخفي شــدن شرح داد. در این شماره صادق به 

شرح  ماجراي ترور مجيد شریف واقفي مي پردازد. 

بخش چهارم
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بچه  هــاي از زندان آزاد شــده با يکديگر داشــتيم، 
از راه تماس هاي غيرتشــکياتي )پنهان از چشــم 
ســازمان(2 با کمــال تعجب از تغييــرات عمده در 
سطح سازمان و به خصوص در مرکزيت و مسئوالن 
رده اول اطــاع پيــدا کرديم. زمــان اطاع يافتن، 
پــس از اجــراي طرح ســاواک بــراي محاصره و 
خانه گردي ها در آذر 1353 بود. پيش از شــهادت 
شريف واقفي جمعي از زندان آزاد شده هاي مجاهد 
ازجمله من، محمدحســين اکبري آهنگر، محسن 
طريقــت و زين العابدين حقاني با شــريف ارتباط 
برقــرار کرده بوديم. هميــن ارتباطات و مذاکرات 
صورت گرفتــه بــا نيروهــاي ســابقه دار از زندان 
آزاد شــده از طرف شــريف و تاش بــراي ايجاد 
تشکياتي مذهبي به موازات يا به جانشيني سازماني 
که ديگر تغيير ايدئولوژي داده بود، يکي از داليل 
قتل شريف و به اصطاح يکي از اتهامات مهم وي 
بود که از طرف مرکزيت مارکسيست شــده مطرح 
مي شــد و بعداً در اعاميــه کذايي تغييــر مواضع 
ايدئولوژيک ســازمان در مهر 54 به آن اشاره شده 

است. 
من، شريف واقفي را نمي شناختم. شريف با محمد 
اکبري و از طريق او با من حدود اســفند 53 قراري 
گذاشــت. اين قــرار به طور مســلم پــس از برنامه 
خانه گردي محلــه به محله رژيم در آذر 53 و پس 
از به اصطاح برخورد تشکياتي با شريف بود که 

موجب شد شريف از مرکزيت خارج شود و...
مجيد شريف از مرکزيت اخراج شد يا  ■

خودش خارج شد و انشعاب کرد؟
صادق: مي خواهم هميــن را توضيح بدهم ...! من 
از نخستين کساني بودم که شريف واقفي به ما )سه 
نفر( گفت بايد از تشــکيات خارج شويم و پيش 
از آن نمي خواهم سازمان بويي ببرد و کسي بداند. 
از نظر زماني ابتدا مسائل را به صراحت و سادگي به 
من گفت و در قرار بعدي بود که به اکبري مطالب 
خــود را گفت. پس از قرار بــا من به خاطر موضع 
نسبتاً تندي که در برابر صحبتش گرفتم، مسئله را با 
اکبري، تا حدودي به گونه ديگري مطرح کرد که 

شرح مي دهم. 
او در همــان قــرار، يعني حدود اســفند 53 مطرح 
کــرد که اکنون ديگر ســازمان در اختيار بچه هاي 
مارکسيســت و تغيير ايدئولوژي داده، قرار گرفته 
اســت. بــا نخســتين برف زمســتاني ســال 1353، 
ســاواک که از پيش برنامه ريخته بــود و تيم هاي 
کميته مشــترک ضدخرابــکاري و ارتش را آماده 
کرده بود، مناطق را محلــه به محله محاصره کرد. 
در آن شرايط سرما مي خواستند هر مبارز فراري را 
يا دستگيرش کنند يا مجبور شود از خانه امن خود 
فــرار کند که در اين صــورت هم مثل روباهي که 
در بيابان برفي فرار مي کند به راحتي شناسايي شود 
و در معرض تعقيب و تير و دســتگيري قرار گيرد. 
بدين صورت گروه زيادي خانه ها و محل هاي امن 
خود را از دست دادند و برخي از روي احتياط آن 
را رها کردند و رفتند. شــرايط بســيار سختي شده 
بــود. اين ها هم زمــان از مواضع باالي تشــکياتي 

تصفيه شده بودند. در مورد جمله »کودتاکردن 
عليه ما« چون من براي نخســتين  بار صحبت هاي 
شــريف را شــنيدم بايد به صراحــت بگويم چنين 
تعبيري را به کار نبرد و به نظر من تا آن زمان واقعاً 
چنين تحليل و احساســي هم نداشــت. شايد هنوز 
ارتباط عاطفي اش با سازمان يا خوش خيالي هايش 
به او اجازه چنين قضاوتي را نمي داد. دست کم اگر 
احساس ديگري داشت و مي خواست تندتر  بگويد 
قاعدتاً در همان جلســه اول بــه من مي گفت، ولي 
چنيــن جمله اي نگفت و چنيــن تحليلي ارائه نداد. 
شــايد بعدها چنين چيزي را گفته باشــد يا نظرش 
تغيير کرده باشد  ولي مطمئناً اکبري چنين برداشت، 
احســاس، تعبير و تحليلي از گفته هاي شــريف از 

ماقات هايش با او نداشت.
دقيقاً  پرســش اصلي و مهم مــن و اکبري از مجيد 
شــريف واقفي ايــن بــود که »چگونــه و چرا 
اين  گونه شد؟« و تغيير ايدئولوژي انجام گرفت، 
ولــي شــريف واقفي پاســخ مشــخص، قانع کننده 
و تحليل و ريشــه يابي اي نداشــت تــا ارائه دهد و 
مي گفت »بياييد با هم بنشينيم و ببينيم علت 
چه بــوده و چه بايد کرد«. مــن تا حدودي 
آمادگــي ذهني داشــتم و جلوتر حــدس مي زدم 
که اعتقادات تعدادي از اعضا عوض شــده  باشد، 
اما انتظار نداشــتم وجه غالب سازمان آن گونه که 
شــريف مي گفت شده باشــد و تغييرات تا مرحله 
مرکزيت و اکثريت مســئوالن رده اول گســترش 
يافته باشــد. شــريف در ماقــات با مــن و ديگر 
نيروها و زندانيان آزادشــده در درجه اول به دنبال 
جمع کردن نيروها به منظور تحليل وقايع و پاسخ به 
پرســش ها بود، ولي اين حرکت )ريشه يابي( حتي 
اگــر از اول هم چنين قصدي )ايجاد تشــکيات( 
نداشــت، به احيا و بازســازي ســازمان مجاهدين 
مسلمان منتهي مي شد.3 درواقع همين موضوع جرم 
اصلي او نزد تقي شهرام و مرکزيت تندرو سازمان 

در آن زمان  بود.
با ناراحتي و تأسف و تندي به شريف واقفي گفتم 
»مگر شــما خواب بوديد که اين اتفا ق ها افتاد، آن 
هم با اين ابعاد و وسعت«. به نظر من اين جمله تند 
در ماقاتم با شريف او را به خودش آورد و باعث 
شــد در ماقات بعدي با اکبري داليــل و نظراتي 
)و شــبه تحليل هايي( ارائه دهد ولي روي هيچ يک    

پافشاري و قطعيت نداشت.

شــما به شــريف واقفي، جريان زندان  ■
مشهد را هم گفتيد؟

صادق: بله، اصًا انگيزه اوليه و علت خاصي که به 
ســراغ بچه هاي مخفي مي رفتيم همين بحث بود. تا 
پيش از ماقات با شــريف واقفي رشد گرايش هاي 
چپــي در درون ســازمان را به عنــوان يک جريان 
فرعــي، و برگشــت فکري برخي بچه ها را ناشــي 
از التقــاط ديدگاه هاي فکري ســازمان مي ديديم، 
امــا هرگز ايــن را به عنــوان جريان غالب شــونده 
نمي دانســتيم، درنتيجــه آن قــدر برايمــان اهميت 
نداشت. پس از ماقات با شريف واقفي جريان فرق 
کرد و صورت مســئله عوض شــد. درواقع به گفته 

شريف بخش وســيع و عمده مرکزيت و مسئوالن 
ســازمان به هر دليلــي تغيير فکــري داده بودند و 
آن هايــي که تغيير نکرده بودند را کنار گذاشــتند 
يــا خود منفعــل شــده و به صورتي کنار کشــيده 
بودند، کلمه کودتا يــا تصفيه در ماقات هاي ما با 
شريف مطرح نبود. شــايد عاقه  او به تشکيات و 
سازمان به حدي بود که آن را مشکل يا بيماري اي 
درون ســازماني مي ديد که بايد حل مي شــد، ولي 
وقتــي به اينجا کشــيد که خــود مجيــد را هم از 
مرکزيت کنار گذاشــتند )البته او اصاً  نمي گفت 
من در مرکزيت هستم و بعدها فهميديم( مي گفت 
مســئوالن درجه يک ســازمان )جز معــدودي( يا 
مارکسيست شده اند يا اگر نشده اند در يک جريان 
چنديــن ماهه انتقادي کنار رفتند يا کنار گذاشــته 
شــدند. ناگهان با اين حرف صورت مسئله براي ما 
فرق کرد. مــن و اکبري  گفتيم براي چه اين اتفاق 
افتاده، مجيــد گفت بايد با همفکري هم بررســي 
کنيم. ما گفتيم اما بخشــي به ايــن برمي گردد که 
بدانيــم اتفاق هاي رخ داده دقيقاً چه بوده که مجيد 
گفت صحيح است ولي بعداً صحبت مي کنيم. لذا 
تصميــم گرفتيــم قرارهاي مخفي و دور از چشــم 
سازمان بگذاريم و درخواست کرد که به هيچ وجه 
آن را مطرح نکنيــم، طبعاً ما هم پذيرفتيم و مطرح 

نکرديم.

آيــا ســازمان بــه رهبري شــهرام از  ■
ارتباطات شما با مجيد شريف واقفي مطلع 

نشده بود؟
صادق: ســازمان از برخــي شــواهد و اطاعات 
درون ســازماني و به خصوص سست بنيادي يکي از 
اطرافيان شريف واقفي و حساسيت ما روي مسائل 
ايدئولوژيکي درون سازمان )که برمبناي مشاهدات 
درون زندان ها مطرح مي کرديم( بيشتر نگران شده 
و با اصرار بيشــتري به ما گفت افراد آزادشده بايد 
هرچه زودتر مخفي شــوند تا بعد معلوم شــود چه 
برنامــه اي با آنها داشــته باشــد. آنها مي خواســتند 
پل هاي پشت سر ما خراب شود و با منطقي صريح 
)منبعــث از همان ديدگاه چريکــي در جو اختناق 
آريامهري( مي گفتند اگر مي خواهي مبارزه کني، 
بفرما و مخفي شــو و اگر نمي خواهي هم به تو چه 
ربطي دارد و چرا بايد توضيح دهيم! اين ســازمان 
اســت کــه مي دانــد و مي تواند شــرايط را تحليل 

محمد صادق
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کرده و مشــخص کند و مي تواند تصميم بگيرد و 
تعييــن کند که چه کاري بايــد صورت گيرد. اين 
ديدگاه ها نسبت به سازمان و به جنبش موجود بود 
و موجب مي شــد فرد به صورت قالبي فکر کند که 
مبارزه يعني چه؟ صاحيت سازمان تا چه حد است 
و... اگر مي خواهد مبارزه کند بايد مخفي شــود و 
اگــر نه، بايد خداحافظي کند و بــرود. به آن هايي 
که نمي خواســتند مخفي شــوند، مي گفتند همين 
نشــانه تمايل نداشــتن به مبارزه از سوي شماست. 
من اين ها را پاي ســوءنيت ســازمان نمي گذاشتم، 
بلکه در شــرايط اختناق آريامهري و پذيرش مشي 
چريکي و مبارزه مسلحانه اين استدالل ها منطقي به 
نظر مي رسيد. اين بحث ها و اين نوع نگاه در زمان 
خــودش جا افتاده بود. لذا از کجا بايد مي فهميديم 
اين فرد که چنين صحبتي مي کند به دنبال سوءنيتي 
اســت تا پل هاي پشــت ســر من را خراب کند يا 
نه، دارد به درســتي مرز بيــن مبارزبودن و نبودن را 
ترســيم مي کند و بس؟ خود شــريف هم به اصل 
مخفي شدن براي افرادي با شرايط ما اعتقاد داشت. 
براي ما هم پذيرفته شــده بود چون فشــار پليســي 
زيــاد بود و امکان داشــت به هر بهانه اي دســتگير 
کرده و محکوميت ســنگين بدهند. ما با استفاده از 
تجربه هــاي افراد مخفي، زندگي مخفي را امن تر و 
حتي براي مباحث فکري مبارزه حرفه اي تمام وقت 

را بسيار پربارتر مي دانستيم.

پيشــنهاد  ■ بــه مجيد  پس چــرا وقتي 
تشکيل يک ســازمان ديگر را مي دهند او 
رد مي کند؟ او کــه هم چريک بود و هم 
شجاع و هم به مشي مبارزه مسلحانه اعتقاد 
داشــت. چرا آشــکارا مي گويد بايد فکر 
کــرد؟ حل معضل دين و علم را در همين 
راستا مي بيند؟ آيا چنين کاري هم نياز به 

تشکيالت مخفي داشته است؟
صادق: اوالً،  فکرکردن به معناي نفي اين پيشنهاد 
نيســت. ثانياً، حل معضل دين و علم به صورت هاي 
مختلف تشکياتي مي توانست اتفاق بيفتد که يکي 
از آنها و )به نظر من بهترين روش درمجموع شرايط 
آن زمان(، فعاليت درون يک سازمان کاماً  مخفي 
و يکدست بود. ثالثاً شريف واقفي کم يا بيش براي 
اداره و هدايت سازماني که هنوز رسماً از آن کنار 
نگرفتــه بود، مدعي  بــود و لذا ابتــدا بايد تکليف 
موضــع خود و نوع ارتباطات خــود و همفکرانش 
را بــا مرکزيت و بدنه ســازمان مارکسيست شــده 
تعييــن مي کرد و بعد تصميــم مي گرفت. رابعاً من 
نمي دانــم اين جمله اي که مي فرماييد از کدام منبع 
موثق اســت، ولي قبول دارم که شــريف واقفي در 
ابتــدا پيش قدم در جدايــي از ســازمان نبود، ولي 
هرگز آن را رد نمي کرد و نکرد. خامســاً، در يک 
حرکــت جمعي ايــن فقط شــريف واقفي نبود که 
تصميم گيرنده باشد. همفکران درون سازماني اش و 
نيز کســاني که به دنبال جمع کردن آنها بود يا بعدها 
به او مي پيوستند و اتفاقاتي که به سرعت رخ مي داد 
يا بعدها رخ مي داد مي توانست وقايع را به گونه اي 
ديگر رقم زنــد و اما در مورد تشــکيات مخفي، 

بله، به نظرم نياز به تشکيات مخفي داشت. بايد به 
اين نکته توجه کنيم که خود شــريف و همفکران 
درون ســازماني اش مخفــي بودند! بــراي ارتباط با 
ديگران هم چاره اي جز اين وجود نداشت. در جو 
پليسي و امنيتي شديد و اختناق آريامهري، اين امر 
امکان نداشــت که سر کار برويم و بعد با يک فرد 
مخفــي مرتباً رابطه بگيريم و برنامه  مســتمر فکري 
و مباحثه داشــته باشــيم. از زندان که داشتم بيرون 
مي آمــدم تا نزديک در زنــدان هم فکر نمي کردم 
بخواهنــد ما را آزاد کنند و تصور عجيبي هم نبود، 
چراکه از چند ماه بعد ديگر کسي را آزاد نکردند. 
ساواک هم به ســرعت به اين جمع بندي رسيد که 
آزادکــردن محکومان يک ســاله و دوســاله کار 
اشــتباهي بوده )اکثــراً ادامه فعاليــت دادند و حتي 
چريک مخفي شــدند( و ديگر کسي را آزاد نکرد 
و دوران »ملي ِکشــي« زندانيان سياسي هم به همين 

دليل شروع شد.
مجيد گرچــه کلمه کودتا را بــه کار نبرد، ولي به 
ايــن معنا نبود که از حق ســازماني خود نســبت به 
اين جريان گذشــته باشــد و قطعاً اگر راه ديگر و 
وحدت گرايانــه و کم هزينه تري را نمي توانســت 
پياده کنــد )مثًا نوعــي همکاري جبهــه اي يا در 
هژموني و تحت رهبري قرارگرفتن مارکسيست ها 
که به نظر من در آن شرايط ممکن نبود( شکي در 

ايجاد تشکيات مستقل مذهبي نداشت.

در خاطرات آقايان ســعيد شاهسوندي  ■
و سيف اهلل کاظميان آمده که وقتي مجيد 
اقدام به تشکيل يک گروه مستقل مي کند، 
جــزو خيانت هايش به شــمار مي آيد. دو 
ريشــه يابي  براي  روايت هســت که هم 
اقدام مي کنــد و هم ازســويي اقدام به 
جداشدن و سازماندهي هم زمان مي کند. 
تخليه اســلحه خانه در پايان ســال 1353 
آقايان شاهســوندي و کاظميان  اســت. 
اسلحه خانه را خالي مي کنند و همسر مجيد 
شــريف واقفي اين خبر را مي رســاند. در 
خاطرات آقاي عزت شــاهي هم آمده که 
وقتي براي ايجاد يک گروه مستقل اقدام 
مي کند مورد تعقيب و ترور قرار مي گيرد.

صــادق: همه ايــن داليــل و احتمــاالت وجود 
داشــت. به عاوه ضعف و سســت بنياني شخصيتي 
و تذبذب کســي که )علي خدايي صفــت( ظاهراً 
از دوســتداران و هواداران مجيد بود، ولي متأسفانه 
اســرار جريان مجيــد را به راحتي بــراي مرکزيت 
سازمان لو داد. مرکزيت مصمم شد جرياني که در 
حال شــکل گيري بود را به هر صورت هســت در 
نطفه خفه ســازد. مقاومت، هشياري و اصولگرايي 
اين شــخص، شــايد به مجيد و دوستانش فرصت 
بيشــتري مي داد که بيشــتر شــکل بگيرند، خود را 
بيابند، به راه حل هاي عملي تر و درســت تر برسند، 
نيــروي کمي و کيفي الزم را بــراي يک حرکت 
اصولي فراهم کنند و... چه بســا با گذشت زمان و 
تغيير شــرايط وقتي شــهرام مي ديد که کار از کار 
گذشــته و جرياني تشکياتي شــکل گرفته است 

و بســياري ديگر هم )در داخل و بيرون ســازمان( 
بــا چنين تندروي هايي مخالف هســتند دســت از 
تصميمات حاد برمي داشــت و فاجعه قتل شــريف 

پيش نمي آمد.
به خاطر دارم چند ماه پس از قتل شــريف و زماني 
کــه من و اکبري و طريقت هســته مذهبي خود را 
شــکل داده بوديــم، روزي بهرام آرام در حاشــيه 
صحبــت انتقادي ما به رفتار ســازمان بــا مجيد، با 
لحنــي حاکي از اطمينان، رضايــت، طعنه، قدرت 
و پيروزي با اشــاره بــه شــخص فوق الذکر )علي 
خدايي صفــت( گفــت »فقط يک ســيلي به 
گوش او زديم هر چه بود گفت«! اين حرف 
بهرام ما را ســخت آزرده کــرد و فهميديم که از 
کجاها ضربه خورده ايم، ولي کار از کار گذشــته 
بود، شــريف کشــته و قرارهاي ما با او ســوخته و 
بي حاصل شــده بود. اين شــخص، پس از چند بار 
چپ و راست زدن و موضع عوض کردن، هم اکنون 
به عنــوان يکــي از مدعيان خون شــريف! در حال 

خدمت به رجوي است.

به هرحال ايجاد يک جريان مستقل مذهبي از درون 
ســازمان که خــود را مدعي ادامــه راه مجاهديني 
بداند که از ســال 44 تا آن زمان با افت و خيزهايي 
فعاليت داشــته اند، مهم ترين مســئله اي بود که آن 
زمان شــهرام به هيچ وجه حاضر به پذيرش و هضم 
آن نبود )و پايه يکي از مهم ترين ادعاهاي شــهرام 
را در بيانيــه تغيير مواضع ايدئولوژيک زير ســؤال 
مي برد(. تخليه اسلحه خانه و برداشتن امکانات مالي 
توسط شــريف دليلي کوته نظرانه ولي درعين حال 
قابل طرح بــراي اعضاي جديداً مارکسيست شــده 
)همچــون نودينــان دوآتشــه( و درواقــع بهانه اي 
براي توجيــه تصميم مرکزيــت در آن چارچوب 
فکري شــد که ســازمان اصل است و مسائل ديگر 
را فــرع بر آن به شــمار مي آوردند، امــا به نظر من 
نکته اصلي جاي ديگر اســت: کسي نمي پرسيد و 
نمي پرســد سازمان براي چه اصل است و اسلحه به 
چه دليل ناموس مبارزه اســت؟! هدف چيســت و 
وســيله کدام است؟ همان موقع نيز براي من اسلحه 
اهميتي نداشــت، زيرا دوباره به راحتي مي توانست 
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جمع آوري  شود، مهم انسان ها و معيارهاي انقابي 

و انساني است.
تــا آنجــا کــه مي دانــم بهمــن بازرگانــي عضو 
باســابقه مرکزيت ســازمان مجاهدين اوليه و ساير 
مارکسيست شده هاي سازمان در داخل زندان ها هم 
اين حق را مي دادند که »سازمان مجاهدين خلق« 
بنا بر ايدئولوژي تشــکيل دهندگانش يک سازمان 
مذهبي است و با توجه به پايگاه طبقاتي و خاستگاه 
اجتماعي اش متعلق به مذهبي ها است. متأسفانه  تنها 
بخشــي از مارکسيست  شــده هاي بيرون )به داليلي 
که در جاي خود قابل بررســي است(، در دوراني 
نسبتاً کوتاه ولي حساس و تحت تأثير روحيات تقي 
شهرام و گروه کوچک تندروي حاکم بر سازمان 
اين حق را براي بخش مذهبي مانده ســازمان قائل 
نشــدند. به نظر من غالب شــدن اين ديدگاه تندرو 
در داخل ســازمان اتفاقي موقتــي و غيرعادي بود 
که متأســفانه موجب ضربه هــاي جبران ناپذيري به 
کل جنبش اجتماعي و به جنبش چپ ايران شــد، 
اما اين ديدگاه تندرو در بطن بدنه سازمان اکثريت 
نداشــت، چنان کــه مي بينيم بعدها ايــن ديدگاه و 
برخورد غلط با مذهبي ها، در سال 56 و 57 ازسوي 
توده هاي سازماني و مسئوالن مارکسيست سازمان 
نقــد و کنار گذاشــته شــد و فدائيان خلــق و بقيه 
مارکسيست ها هم که از اول اين ديدگاه و برخورد 
را قبول نداشتند. آنها مي گفتند )ازجمله مي توان به 
نوار مذاکرات حميد اشــرف رهبــر فدائيان با تقي 
شهرام در اين موضوع مراجعه کنيد( بسيار خوب، 
شما تغيير فکري داديد، ولي سازمان مذهبي است 
و به پايگاه طبقاتي خودش )خرده بورژوازي( تعلق 
دارد و بايــد آن را رها مي کرديــد. اين ديدگاه را 
مجيد هم داشــت، افراد از زندان آزاد شده مجاهد 

نيز داشتند.

شما چند نفر از يک سو با شريف واقفي  ■
ارتباط داشــتيد و از سوي ديگر با سازمان 
و مي دانيم درنهايت به اين نتيجه رسيديد 

که مخفي شــويد. مجموعه عواملي که به 
مخفي شدن شما انجاميد چه بود؟

صادق: همان طور که شــرح دادم، پس از خروج 
از زنــدان من و اکبري داوطلــب و پيش قدم براي 
مخفي شــدن نبوديم و تنها در صــورت ضرورت 
امنيتي آن را صحيح مي دانســتيم. محســن طريقت 
منفــرد هــم پــس از چنــد مــاه کــه از آزادي او 
گذشــت، به اين تصميم رســيد که اگر الزم باشد 
بايد مخفي شــود. اکبري هم شرايط امنيتي خوبي 
نداشــت. وي براي برقــراري ارتباطاتــش )مثًا با 
آقــاي مهدوي کني که گويــا هم محله هم بودند و 
برخــي بازاريــان مبارز که در شــرکت آنها ظاهراً 
کار مي کــرد( محمل هايي تهيه کــرد، ولي دير يا 
زود اين ها نزد ســاواک باالخره روشن مي شد و تا 
جايي محدود بُرد داشــت و ساواک با يک تعقيب 
و مراقبت جدي مي توانســت به نوع ارتباطات پي 
ببرد، ازاين رو به اين جمع بندي رســيده بوديم که 
من، اکبري و طريقت در ارتباط با ســازمان مخفي 

شويم.
ما مخفي مي شديم چون مي خواستيم مبارزه کنيم. 
مبارزه را هم فقط مبارزه اي مســلحانه و درازمدت 
با ديکتاتوري خشن و وابسته شاهنشاهي مي ديديم. 
محتمل ترين عاقبت را نيز شــهادت مي دانستيم که 
خود را براي آن آمــاده کرده بوديم. منطقي ترين، 
عملي تريــن و مطمئن ترين چارچوب تشــکياتي 
مبــارزه را نيــز در ارتبــاط بــا ســازمان مجاهدين 
مي ديديم که آماده پذيرش ما بود. من در ارزيابي 
مجــددي کــه در ماه هاي پــس از زنــدان از خود 
به دست آوردم به اين نتيجه رسيدم که اين مسئوليت 
از مــن برمي آيد، اگر خود را آماده نمي ديدم کنار 
مي کشيدم. مجموعه عواملي در ارتباط با ضرورت 
مخفي شــدن زودتر ما دست به دست هم داد و ما را 

بيشتر به آن سوق داد.
کم کــم جــو امنيتــي و حلقه پليســي اطــراف ما 
)زندانيان آزادشــده( تنگ تر و شــديدتر مي شــد. 
مي دانســتيم که در صورت دســتگيري به هر دليل 
ســاده و حتي بهانه اي ديگر از محاکمه نيمه عادالنه 
از صدقه ســر عطوفــت  نبــود.  و آزادي خبــري 
آريامهــري محکومان حکم گذشــته نيز مشــغول 

ملي کشي بودند تا چه رسد به تازه واردها!
ازســويي ديگر وقتــي در اواخر ســال53، جريان 
مارکسيست شــدن اکثريــت غالــب مرکزيــت و 
کادرهاي باالي سازمان را از شريف واقفي شنيديم 
مســئوليت خود را دوچندان ديديم تا با ريشه يابي 
علت تغييرات، شــايد بتوانيم ضمن مبارزه با رژيم 
شاه به عنوان اولويت اول، سازمان مذهبي مجاهدين 

را احيا کنيم.
شــريف واقفي تأکيــد داشــت که ارتبــاط او را با 
ما براي ســازمان مطــرح نکنيم و طبيعــي بود که 
ما هم قبول داشــتيم کــه مطرح نکنيم و ســازمان 
را به هيچ وجــه در جريان اين قضيه قــرار ندهيم و 
حتي حســاس نکنيم، ولي او قطعــاً خطر جاني در 
اين کشاکش با سازمان جديداً مارکسيست شده را 
نمي ديد و حس نمي کرد. شــريف واقفي پيش بيني 

مي کرد که اگر در ارتباط با سازمان مخفي شويم، 
سازمان ســعي مي کند که ارتباط بين ما ناممکن يا 
حداقل بســيار سخت شــود، ولي به هيچ وجه با آن 
مخالفتي نکرد. درواقع هيچ امکان يا راه حل بهتري 

جلوي ما قرار نداشت.
ما بــا نابــاوري، ســختي و ناراحتــي پذيرفتيم که 
ممکن اســت پس از مخفي شــدن نتوانيم همديگر 
را ببينيم، لذا محــض احتياط همگي )من، اکبري، 
شــريف...( قرارهايمان را با هم گذاشــتيم تا حتماً 
بتوانيم همديگر را ببينيم و ســرپل هاي ارتباطي مان 
با ســمپات ها و امکانات اجتماعــي خودمان را هم 
حفظ کرديــم. درواقــع خودمان را آمــاده کرده 
بوديم که اگر قرار باشــد سازمان مارکسيست شده 
نقــض تعهد کند و برخــورد غيراصولي کنند و ما 
را از ديدار با هم بازدارند، خودمان اين مســائل را 
حــل کنيم ولــو آنکه اين قرارها خــاف و خارج 
از رعايت ضوابط تشــکياتي يک سازمان مخفي 
مي بــود )البته با رعايت احتياط هــاي الزم و حفظ 

امنيت سازمان(.
وقتي جلوتر رفتيــم و در آخرين روزهاي پيش از 
مخفي شدن، )به تصور وجود روابطي دموکراتيک 
در حــدي که پيــش از ســال 50 درون ســازمان 
بود( ايــن حق اصولــي و کلي امــکان مذاکرات 
و ارتباطات بيشــتر با گرايش هــاي مختلف درون 
سازمان را مطرح کرديم و به سازمان گفتيم تحليل 
و شواهدي اســت که بخشي از ســازمان گرايش 
به مارکسيســم پيــدا کرده اند. آنهــا تکذيب و يا 
تأييد نکردند، بلکه ارائــه اطاعات کامل و ديگر 
بحث ها را تماماً مشروط و موکول به مخفي شدن ما 
)اعضاي مجاهد از زندان آزاد شده( به عنوان معيار 
اوليه و اصلي دال بر پذيرش اصل مبارزه قهرآميز با 
رژيــم کردند که البته در چارچوب تحليل هاي آن 

روز ما، نظرشان قابل ايراد نبود.
شرايط امنيتي و خطر دســتگيري مجدد ما هرروز 
بيشــتر مي شــد و مرتــب اخبــار بدي مي رســيد. 
نقطه عطف نهايي براي خود من دســتگيري مجدد 
مصطفــي مايري بود کــه تصميــم گرفتم ديگر 
معطل نشــده و مخفي شوم. حدس قوي داشتم که 
اين دســتگيري بي دليل يا به بهانه اي کوچک بود. 
او رابطــه خانوادگــي با ما داشــت؛  البته به صورت 
مســتقيم بــا او صحبتي نداشــتم، ولي مي دانســتم 
به هرحال کسي نبود که خود را کامًا کنار کشيده 

باشد.
پيش بيني من درســت بود، چــون يک هفته بعد از 
مخفي شــدنم ســاواک به منزل ما آمــد و خواهرم 
ســهيا )8 ســال کوچک تر از من( و کمي بعدتر 
برادرم حسن )4 سال کوچک تر از من( را دستگير 
کردنــد )البتــه هر يــک را به داليــل مختلفي که 
مدت هــا بعد دانســتم(. گرچه دســتگيري آنها در 
روابط مســتقل خودشان با ســازمان يا سمپات هاي 
ســازمان بود و مســتقيماً به من ربطي نداشت، ولي 
مطمئناً اگر در منزل بودم مرا هم دستگير مي کردند.

به هرحــال صبــح روز 12 ارديبهشــت 54، مــن و 
محمدحســين اکبري آهنگر در ارتباط با ســازمان  فرهاد صفا
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هم زمان مخفي شــديم. جلوتر، من و اکبري براي 
مخفي شدن در ارتباط با سازمان شرايطي با سازمان 
گذاشتيم و گفتيم شــرط اصلي اين است که تمام 
اطاعات و مدارکي که به تغييرات درون ســازمان 
از شــهريور ســال 50 به بعد مربوط مي شود را بايد 
در اختيــار ما بگذاريد. آنها به راحتي پذيرفتند و از 
شرايط ما استقبال کرده و خيلي باز برخورد کردند.

خود شما بهرام را پيش از مخفي شدن  ■
ديديد؟

صادق: خير. بهرام با اکبري در تماس بود.

در دوراني کــه من مخفي بودم بهرام  ■
آرام از اکبــري به نيکي يــاد مي کرد و 
تحت تأثير اخــالق او بــود. احتمااًل اگر 
نمي توانســتند بــا او کنار بياينــد، پروژه 
تغيير ايدئولوژي شکست مي خورد. جواد 

قائدي چه موضعي داشت؟
صادق: نمي دانم، پيش از مخفي شــدن ما با او در 
هيچ تماســي نبوديم، ولي جواد قائــدي بافاصله 
پس از مخفي شــدنم با مــن در تماس بود، چون او 
رابط تيم اصلي مشــهد بود و چند بار با او در خانه 
تيمي اصلي مشهد جلسه داشتيم؛ البته چون اسامي 
مســتعار بود در آن  زمان نمي دانستم کيست و پس 

از انقاب و در سال هاي اخير نام او را دانستم.
تحــوالت  شــنيدن  از  پــس  طريقــت  محســن 
ايدئولوژيکــي ســازمان از طريق شــريف واقفي، 
شوکه شــد. ما هم ناراحت شديم، البته نه به اندازه 
او. اکبري وزنه ســنگين جمع و دنبال راه حل بود. 
مــن از خبر ايــن تغييرات تــا حــدودي از زندان 
مشــهد واکسينه شــده بودم و جريان آن قدر برايم 

شوکه کننده نبود.
اينکــه در بيانيــه اعام مواضــع پاييز 54 نوشــتند 
شــريف واقفي باعث دورکــردن نيروهــاي مبارز 
نه تنها از سازمان، بلکه از مبارزه شد، به تعبيري بله، 
شايد بتوان چنين گفت! اشاره تلويحي بيانيه و يک 
نمود آن هم محســن طريقت بــود. او وقتي فهميد 
بخش غالب سازمان دســت مارکسيست ها است، 
شــوکه شــد و صريحاً به من و اکبــري گفت من 
ديگر مبارزه و همه چيز را بوســيدم و کنار گذاشتم 
و به دنبال زندگي ام مي روم و مدتي کوتاه هم چنين 
کرد. اتفاقــاً همين موضوع براي ســازمان دليل يا 
بهانه اي شــد که وقتي شرايط امنيتي اش خراب شد 
و براي دســتگيري اش دنبالش آمده بودند و از سر 
ناچاري براي مخفي شدن به ســازمان روي آورد، 
ديگر ســازمان با او در آن مقطــع برخورد از باال و 
ســختي کرد و در يک موضع پايين و انفرادي وي 
را ســازماندهي کردند و تقريباً به صورت ايزوله او 

را در شاخه مشهد قرار دادند.4
محســن ارتباطش را با همه ازجملــه من و اکبري 
قطع کــرد، ولي من و اکبري هم با شــريف و هم 
بــا خودمان دو نفري از يک ســو و هم با ســازمان 
از ســوي ديگر قرار و مدارهاي ارتباطي گذاشــتيم 
و با شــک و ترديد و بدبيني به ســازمان به صورت 
مشروط مخفي شديم. شرط اصلي ما با سازمان اين 

بود که نخست تمام جزوه ها، اطاعات و مدارکي 
کــه در رابطه با جريان و بحث هــاي ايدئولوژيک 
و به طور وســيع تر اعتقادي و تشــکياتي بود بايد 
در اختيار ما باشــد. رده تشــکياتي مان را خود ما 
مطرح يا درخواســت نکرديم کــه البته ضرورتي 
هم نداشت بگوييم، ولي جلوتر خود آنها گفتند ما 
سعي مي کنيم شما را در باالترين جمع ها بگذاريم 

و واقعاً هم چنين کردند.
ممکــن اســت توضيح دهيــد پس از  ■

مخفي شدن در مشهد چه اتفاقاتي رخ داد؟
صادق: ســازمان، صبح روز 12 ارديبهشــت سال 
1354 مــن و اکبــري را هم زمــان و در يک روز 

مخفي کردند.
عکس هــا و مــدارک غيرضروري شــخصي ام را 
در منــزل پــدري از بين بــردم و فقط با شناســنامه 
و مختصــري پول و لــوازم از مــادرم خداحافظي 
کــردم. برادرم حســن را که در آن زمان ســمپات 
آموزش ديــده و نزديــک بــه عضو ســازمان بود، 
در جريــان کلي مخفي شــدنم قــرار دادم، ولي به 
خواهرهايم سهيا و زهرا چيزي نگفتم چون امکان 
و ضرورتش نبود. چهره نگران و دردمند مادرم را 
که هنوز غم فرزند ارشــد شهيدشده اش، »ناصر« را 
به دل داشــت خوب به ياد دارم. مرا بوسيد و بدون 
کامي ديگر به خدايم ســپرد. بــه او گفتم مدتي 
مي روم و اگر ســاواک آمد و پرسيد بگوييد چند 
روزي به مســافرت اصفهان مــي رود، ولي هر دو 
مي دانســتيم که ايــن گفته دروغي بيش نيســت و 

چه بسا آخرين ديدارمان تا به قيامت باشد.
بافاصله پس از مخفي شــدن، رابطي که ســر قرار 
آمــده بود يک بليت قطار بــه من داد و گفت قرار 
بعدي شــما در مشــهد اســت. من همان جــا به ياد 
حرف شــريف واقفي افتادم که نکند مي خواهند ما 
از هم فاصلــه فيزيکي بگيريم تا امکان قرار مخفي 
و ارتباط جداگانه نباشــد، البته ســازماندهي ام در 
شــاخه مشــهد با توجه به گذراندن دوره زنداني ام 
در مشــهد و امکاناتي که ممکن بود در آنجا داشته 
باشم )و داشــتم( از نظر کلي قابل توجيه بود. بعداً 

متوجه شــدم اکبري را در تهران و در جمع بااليي 
قرار دادنــد و با بهرام آرام در يک خانه تيمي مهم 
بودنــد و مــن در خانه تيمي اصلي شــاخه مشــهد 
جا گرفتــم. در عمل از قرار جداگانــه ام با اکبري 
نتوانستم اســتفاده کنم و سوخت! چون قراري بود 
که نمي  خواستيم به تشــکيات بگوييم و با فاصله 
فيزيکي بين دو شــهر امکان اجراي پنهاني آن هم 

نبود.

آيا در آن زمان اکبري در تهران بود؟ ■
صــادق: بله، البته پس از چند مــاه که ما را به هم 

وصل کردند، متوجه شدم.

آنها با هم دوســت بودند و بهرام آرام  ■
خاطرات خوبي از اکبري داشت.

صادق: اين را نمي دانستم. اکبري هيچ گاه از رابطه 
قبلي خود با بهرام براي ما حرفي نمي زد. نفر اصلي 
و مســئول جمع اکبري در تهــران، بهرام آرام بود. 
رابط و مســئول اصلي مشــهد هم جواد قائدي بود 
و موضع بــاالي ســازماني او را در جريان انتقادي 
درون ســازماني سال 7ـ1356 متوجه شدم. تصور و 
ذهنيت من از وسعت سازمان بيش از واقع بود و لذا 
در ابتدا فکر نمي کــردم خانه تيمي من همان خانه 
اصلي شــاخه مشهد باشــد و اين واقعيت را پس از 
ضربه مشهد متوجه شــدم! مسئول خانه که رابط با 
تهران بود )قائدي( را هــم هرگز تصور نمي کردم 

در مرکزيت سازمان باشد.

جواد قائدي از مخفي شده هاي پس از  ■
سال 1350 بود؟

صادق: اطاع ندارم. چنين اسمي را هم در زندان 
شاه نشــنيده بودم. جواد قائدي شــخصيت جالبي 
داشــت و پايدارترين عضو مرکزيت ســازمان در 
دوره هــاي مختلف بــود و در تغييــرات بعدي هم 

نقش کاتاليزور خوبي داشت.

چه کســاني در شــاخه مشهد عضويت  ■
داشتند؟

صادق: مســئول مشــهد جواد قائدي بــود که آن 
زمان به او »حسن« مي گفتيم. حاج ابراهيم داور بود 
)کلمه حاجي جزو نام شناسنامه اي وي بود به علت 
روز تولدش در عيــد قربان وگرنه حج نرفته بود و 
جواني هم ســن و ســال من بود( که من در روابط 
علني پيش از عضويتم در سازمان )به علت دوستي 
و همکاســي برادر بزرگش اردشير داور با ناصر( 
او را به چهره مي شــناختم، لذا ابراهيم سر قرار اول 
من در مشــهد آمده بود و به سادگي او را شناختم. 
نفر سوم برادر فاطمه اميني، عبداهلل اميني بود که او 
را هم شــناختم چون خيلي شبيه به فاطمه بود. بتول 
فقيه دزفولي هم تقريباً هم زمان و به دليل دستگيري 
برادرش )چند روز زودتر و در اوايل ارديبهشــت( 
و مشــکات امنيتي مخفي شد و کمي بعد به همان 
خانه وارد شــد. بدين ترتيب نفرات ثابت و مخفي 
در خانــه تيمي و مرکزي مشــهد مــا 4 نفر بوديم. 
در آن خانه، جلســه تشکياتي من با ابراهيم داور، 
عبداهلل و گاهي بتول بــود. البته هر بحثي را با بتول 

مجيد شريف واقفي
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نمي کردنــد. حرف هاي اصلــي را ابتدا خود جواد 

قائدي مي گفت و رده بعدي عبداهلل بود.
علي اصغر دورس هم در آن جمع بود ولي علني 
و لونرفته بود. اگر جلســه اي بود، پرده اي کشــيده 
مي شــد کــه نه او مــن را ببيند و نه مــن او را. البته 
وقتي من نبودم عبداهلل و حاج ابراهيم او را به چهره 

مي ديدند.
در آن زمان و پس از مخفي شــدن، هريک روز در 
محيط جديد براي من معادل يک ماه مي گذشت. 
همه چيز بــراي من جديد و جالب بود. اطاعات و 
مدارک نســبتاً زيادي ازجمله جزوات تاکتيکي و 
امنيتي و جزوه ســبز را )با همان کاغذ پوست پيازي 
ســبزرنگش( طبق قرار و تعهدي که ســازمان با ما 
داشــت در اختيارم قــرار دادند. شــايد مخصوصاً 
نسخه اصلي با کاغذ پوستي را به من دادند که اگر 
در مورد جزوه سبز شنيده بوديم، ببينيم همين جزوه 

است و چيز ديگري نيست!
در جمــع تيمي بســيار فعال و مشــتاق دانســتن و 
کســب تجربه انقابي بــودم. مي دانســتم که عمر 
چريــک مخفي بســيار کوتــاه )متوســط 6 ماه( و 
فرصت فاح و رســتگاري کوتاه تــر. روابط من با 
هم تيمي ها به طورکلي دوســتانه و باز بود. باوجود 
حساســيت و توجهم حس نکردم به خاطر اختاف 
ايدئولوژيــک چيــز خاصي را از مــن پنهان کرده 
باشــند و با من شــبيه يــک عضو مهــم و باتجربه 
زنــدان رفته برخورد مي کردند و احتماالً حســاب 
خاصــي بــراي آينده من بــاز کرده بودنــد. روي 
نکات کلي از گزارشــات عضوگيري و سمپات ها 
هم با من صحبت و مشورت مي شد. به دقت جزوه 
ســبز را مي خواندم و تا جايي که ممکن بود سؤال 
مي پرسيدم و با آنها مذاکره مي کردم ولي فراموش 
نشود که براي يک تشکيات مخفي چريکي اصل 
اول، حفظ خود اســت! براي نمونــه وقت زيادي 
از من ابتداي مخفي شــدنم صرف شناســايي دقيق 
کوچه ها و محات شهر مشهد و شناخت و تمرين 
تاکتيک هاي حفظ خود مي شــد. بــه خاطر دارم با 
احتيــاط و حفــظ اصول امنيتي، طــي گردش هاي 
خود نقشــه دقيقي از معابر، بن بســت ها، محل هاي 
فرار و راه هــاي دررو و... تهيه کردم که براي همه 
مفيد و جالب بود يا ناچار بودم حداقل آموزش هاي 
نظامي را فرا گيرم. يک روز هم من و بتول را براي 
تمريــن تيرانــدازي )براي اوليــن و آخرين بار!( به 
کوه هاي يياق هاي اطراف مشهد بردند تا چريک 
با ناموســش )اســلحه!( حال کند و دو يا ســه عدد 
فشــنگ هم دادند تــا در بکنم و نشــانه گيري ياد 
بگيريم! معلــوم نبود با ايــن آموزش ها و امکانات 
بسيار محدود، چريک چگونه مي خواست بجنگد 
يا دست کم خود را حفظ کند! اتفاقاً کم مانده بود 
مزاحمت دو جوان روستايي )که فکر کرده بودند 
تيکه بــه صحرا برده ايم!( کار دســت ما بدهد! که 
تجربه و شناخت محيطي و آدم شناسي عبداهلل اميني 

ما را نجات داد و به خير گذشت.
به لحاظ ســازماني هيچ مســئوليتي نداشت و فقط 
رابط ســمپاتي مبارز بود که از دوران زندان مشهد 

او را مي شناختم و آمادگي عضويت داشت، چون 
مذهبي بود و خودم معرفي کرده بودم فقط در رابطه 
با من بود و سازمان هم هيچ گاه از من نخواست که 
او را در رابطه شــان قرار دهم يا ديداري با او داشته 
باشــند )احتماالً به علت وضعيت رابطه مشروط من 
با سازمان مارکسيســت(. اين فرد )رضا قاسم زاده( 
کمي بعد مخفي و عضو هســته مذهبي ما شد و تا 
جايي که شنيده ام در ضربات گروه اکبري در پاييز 

55 شهيد شد.

شــما در تاريخ 12 ارديبهشــت 54 به  ■
مشهد رفتيد. شــاخه مشهد تشکيل شد. آيا 
واقعه قتل شــريف واقفي را که چهار روز 
بعد اتفاق افتاد به اطالع اعضا رســاندند؟ 

موضع شما چه بود؟
صادق: مــن اکنون کــه در مــورد آن زمان فکر 
مي کنــم همچــون دوراني طوالنــي در ذهنم باقي 
مانــده اســت. درحالي کــه کل دوران خانه تيمي 
مشهِد من از 12 ارديبهشــت بود تا جريان و ضربه 
شــاخه مشــهد در کوي طاب در اواخر خرداد يا 

اوائل تير، جمعاً حدود دو ماه بيشتر نبود.
مهم تريــن واقعه ايــن دوره، پيــش از ضربه کوي 
طاب مشهد، قتل شريف واقفي در 16 ارديبهشت 
مــاه يعني فقط 4 روز پــس از مخفي کردن ما بود. 
سازمان با اين عمل خود آخرين پشتوانه هاي درون 
تشــکياتي مــا را براي احيــاي احتمالي ســازمان 

مجاهدين مذهبي نابود کرد.
در نخســتين جلســه که جواد قائدي به عنوان رابط 
و سرشاخه مشــهد از تهران آمد، بافاصله جمع را 
براي طرح موضوع مهمي تشــکيل داد. او صحبت 
قبلي با بچه ها نکرده بود، يعني ناگهاني موضوع را 
مطرح کرد، حاال اگر بدبينانه نگاه کنيم شايد ابتدا 
مخفيانــه صحبتي با حاج ابراهيم و عبداهلل داشــت 
و بعد جلوي من و بتول هــم مطرح کرد، اطاعي 
ندارم، ولي دســت کم تا جايي که من متوجه شدم 
وقتــي از راه رســيد، بافاصله تصميم به تشــکيل 
جلسه و بحث گرفت، لذا عکس العمل هاي آنها را 

طبيعي و في البداهه مي دانم.
او گفــت: من جرياني را مطــرح مي کنم و نظر هر 

يک از شما را مي خواهم بدانم چيست و ادامه داد: 
فردي در تشــکيات، اسلحه و امکانات سازمان را 
برداشــته و مصادره کرده و رفته است. با نفراتي از 
ســازمان صحبت کرده و با ســمپات ها و مرتبطان 
با ســازمان صحبت هايي کرده که آنهــا از مبارزه 
دلسرد شــده اند. )اگر توجه کنيد که معني مبارزه، 
در آن زمان و در کام او مســاوي مبارزه چريکي 
است و گويي مبارزه هم فقط همراه با سازمان معنا 
دارد، پس اگر از سازمان زده شده، يعني از مبارزه 
زده شده اســت(. قائدي نمي گفت از سازمان زده 
شــده، بلکه مي گفت از مبارزه زده شده و خود آن 
فرد هم کنار کشــيده و رفته اســت. سپس از جمع 

پرسيد نظر شما در مورد اين فرد چيست؟

يعنــي مي گفتند خودش هــم منفعل  ■
شده؟

صــادق: در مــورد انفعــال مقطعــي شــريف و 
به طورکلــي مســئله انفعال و يــأس و احياناً پوچي 
برخــي مبــارزان به ويــژه آنها کــه تغييــر ديدگاه 
ايدئولوژيک مي دهند بهتر است جداگانه صحبت 
و تحليــل کنيم. شــريف در مقطعي دچــار انفعال 
شــده بوده، ولــي حداقل با اقدامش عليه ســازمان 
م- ل جــاي طرح »انفعال« از طرف حســن در آن 
جلســه نبود. به هرحال تکيه او آن بود که مي گفت 
ايــن فرد از امکانات ســازمان اســتفاده کرده و از 
سازمان کنار کشيده است )البته بعداً در بيانيه اعام 
مواضــع ايدئولوژيــک، به انفعال مقطعي شــريف 
اشــاره شــده اســت(. من پيش خودم حدس زياد 
زدم که منظورش همان شــخصي اســت که پيش 
از مخفي شــدن با ما تماس غيرتشکياتي گرفته و 
حقايقي از ســازمان را گفته بوده )شريف واقفي(. 
البتــه قائدي هيچ نامــي نبرد و به مســئله هم جنبه 

عمومي مي داد )سؤال عمومي و تيپيک بود(.

درباره موضــع او چيزي نگفت که چه  ■
بوده؟

صادق: نــه. اصًا موضع مذهبــي او را هم مطرح 
نمي کرد. حاج ابراهيم خيلي سريع و تند با موضوع 
برخورد کرد و گفت اين کار يعني خيانت. عبداهلل 
کمــي معتدل تر برخــورد کرد و گفــت بايد با او 
برخورد شــديد کرد )نقل به معنــي(. وقتي ابراهيم 
گفت خيانت، هر کســي چه برداشتي از اين اتهام 
مي تواند بکند؟... آيا نبايد او را کشت؟5 به شکلي 
اين بحــث مطرح شــد که نه تنهــا اين فــرد کنار 
کشــيده، بلکه از امکانات سازمان استفاده کرده و 
افــرادي را هم به مبارزه بدبين و نيروها را از مبارزه 

نااميد و پراکنده کرده است.
عبــداهلل گفت ايــن فرد بايــد تنبيه شــود. بتول را 
درســت به ياد ندارم چه گفت ولي موضع روشن 

يا مخالفت جدي مطرح نکرد.
مي خواســتند بدانند مــن چه مي گويم. به شــدت 
ناراحــت شــده بــودم، خــود را کنتــرل کــردم، 
حتــي احتمال دادم شــايد موضوع قرارهــاي ما با 
شــريف واقفي لو رفته است، البته نقش اطاعات و 
اســراري که علي خدايي صفت پس از دستگيري 
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صحنه سازي شده اش، به بهرام آرام گفته بود بايد در 
اين ميان به دقت بررسي و بازبيني شود. مخفي نشدن 
و کنارکشــيدن طريقت از مبارزه را هم که واضح 
بود مي دانســتند و حسن )جواد قائدي( به شکلي به 
آن کنايه زده بود، پس منظورشــان چيست؟ شايد 
مي خواهنــد من را امتحان کننــد. پيش از هرگونه 
پاسخي ابتدا پرســيدم آن فرد براي چه اين کار را 
کرده و مقصود، موضع و مسئله اش چه بوده؟ حسن 
)قائدي( ابتدا نگفت که اختاف هاي فکري مطرح 
بوده. من از برخورد حاج ابراهيم که ســريع حکم 
صادر کرد ناراحت شــدم و اعتراض کردم. قائدي 
مجبور شــد جو را تلطيف کند. در پاسخم توضيح 
داد از بچه هايي بوده که اختاف فکري داشته و... 
محتواي جمله  هاي او همان مســائلي بود که ماه ها 
بعد به شــکل بسيار شديداللحني در بيانيه آمد. بعد 
هم گفت مرکزيت او را خائن مي دانســت و او را 

کشتيم!
من بســيار ناراحت شــدم و گفتم براي چه؟ گفت 
خيانــت کــرده و افــراد را از ســازمان، زده کرده 
اســت )با علم به اينکه من نمونه زدگي طريقت را 
مي دانســتم( گفتم حتي اگر فرض بگيريد که يک 
نفر از شــما بريــده و تا ديروز مي خواســته مبارزه 
کنــد و امــروز نمي خواهــد، بحــث اختاف هاي 
فکري هم اگر مطرح باشــد مسئله به گونه ديگري 
مي شــود. بحث خيانت اصًا مطرح نيســت. فردي 
در چارچوبي کاري کرده، تا ديروز مي خواســت 
همراه شما مبارزه کند، حاال نمي خواهد اين کار را 
بکند، يا همراه شما کار کند، اين ها دليل بر کشتن 
يک انســان نمي شود. شما چه حقي داريد که او را 
بکشيد، اگر خطري هست و ممکن است خود را به 
پليس معرفــي و احتماالً اطاعات خود را لو دهد، 
در آن صورت هم بايد سعي کنيم او را آرام کنيم، 
اگر هم راضي نشــد، بايد ردهايي که او مي داند را 

پاک يا مخفي کرد.
ضمنــاً من نمونه اي را به ياد نداشــتم که کســي از 
مبارزه خســته شــده باشــد و بخواهد خــودش را 
معرفــي کند و اطاعاتي بدهد تــا به جنبش ضربه 
بزنــد. براي نمونــه معرفي فيــروز لبافي نژاد که در 
روزنامه هاي پاييز 55 رژيم سابق منعکس شده بود 
را کاماً  تکذيب مي کنم. خــودم دقيقاً در جريان 
فــرار و دســتگيري وي بودم. متأســفانه در کتاب 
سه جلدي )مجاهدين از آغاز تا فرجام( اين ادعاي 
ساواک تکرار شده. بعدها مشروحاً توضيح خواهم 
داد. نمونــه ديگر جواد ســعيدي هم که اصًا خود 
را معرفي نکرد، بلکه هم رزمانش ترس داشتند که 

معرفي کند.
خيانت6 را هم به نظر من فقط در مورد جاسوســان 
مزدور و افراد نفوذي دشمن مي توان طرح کرد که 
در هر سازماني و هر نظامي به شديدترين وضع با او 
برخورد مي شود )البته با رعايت مصالح آن سازمان 

يا نظام باز هم حکمش الزاماً اعدام نيست(.
متأســفانه يکــي از ديدگاه هاي غلــط تندروانه و 
چريکي اين اســت کــه در آن چارچوب به خود 
حــق مي دهند کســي که ديگــر مبــارزه را به آن 

صورت و شــيوه قبول ندارد، بريده و خائن بدانند. 
چه بسا افرادي که از همه چيز نبريده اند يا ضدخلق 
و ســاواکي نشــده اند، تنها نمي خواهند با سازمان 
متبوع خود و يا به آن شــيوه و مشي کار کنند. اگر 
مشکلي هم هســت اول بايد به خودمان نگاه کنيم 
که چــرا چنين افرادي را بــدون آموزش و تربيت 
ويژه عضوگيــري کرديم و در موضعي قرار داديم 
که به حدي اطاعات دارد کــه وقتي نمي خواهد 
بــا دوســتانش فعاليت کنــد موضوع تــا اين حد 
خطرناک شــود يا اگر به هر علتي دســتگير شد به 
عنصري مفلوک و بريده و احياناً خائن تبديل شود.

در آن جلسه کذايي، قائدي هيچ توضيح اضافه اي 
نــداد، حتي نــام او را در جمع نگفــت، ولي من با 
سابقه ذهني قبلي حدس زدم که همان کسي است 
که پيش از مخفي شــدن، وضعيت سازمان را به ما 
گفتــه بود )شــريف(. چند ماه بعد بــود که هويت 
واقعي و نام مجيد شــريف واقفي و جزئيات ماجرا 
در تلويزيون و روزنامه ها از قول عامان قتل مطرح 

شد و شک من به يقين تبديل شد.

حتــي در فــاز مســلحانه در زمــان  ■
بنيانگذاران هم سه فنر به نام هاي نيک بين، 
اردشير داور و کريم تســليمي از سازمان 
جدا شــدند و اطالعات کافي هم داشتند 

ولي با آنها برخوردي نشده بود.
صــادق: درنهايت بحث من در جمع مشــهد باال 
گرفت و گفتم شــما بايد بدانيد کار بسيار اشتباهي 
کرديــد و خــوب به يــاد دارم کــه در آخر بحث 
به صراحت مطرح کــردم »خواهيد ديد حتي 
مرده چنين شــخصي براي شما و سازمان 
خطر بيشتري از زنده اش دارد« و ديديم که 

همين طور هم شد!

ســاواک بعدها فهميد شــريف واقفي  ■
کشته شده است.

صادق: بله، ولي صمديه را ساواک مي دانست در 
جريان ترورش مجروح شده است.

صمديه ترور شــد، او اصاًل نمي دانست  ■
مجيد را ترور کرده اند. هرکدام قرارهاي 
جداگانه داشتند. او درحالي که خونريزي 
داشته به چند جا مي رود و درنهايت خود 
را به بيمارســتان سينا مي رســاند. 10 روز 
از صمديه، سعيد شاهسوندي دستگير  پس 
مي شود و بعد اين ها طرحي مي ريزند که 
افراخته  وحيد  دارد.  جداگانه اي  داستان 

دستگير مي شود و مسائل را لو مي دهد.

صادق: به آنها گفتم مي توانيد هــر تحليلي براي 
خــود بکنيد که او خائن شــده يا هــر چيز ديگر، 
اما کشــته او ضرر و زياني بيشــتر از زنده اش براي 
ســازمان دارد. شما فرض کنيد او نصف سازمان را 

هم جدا کرد و برد، ولي اين برخورد بدتر است.

پي نوشت
1ـ طبق آنچه در کتاب ســه جلدي »مجاهدين، پيدايي تا 
فرجام...« مؤسســه مطالعات و پژوهش هاي سياسي، جلد 
دوم، صفحه 73ـ71 آمده، فرهاد در 13 شــهريور 53 از 
زندان آزاد شــده، به عنوان عنصري تئوريک خيلي زود 
توسط ســازمان مجاهدين مخفي شد... در سه ماهه آخر 
53 فرهاد با شريف بي ارتباط نبود... به علت ناسازگاري 
با مرکزيت دگرديسي شده، ســرانجام به کار کارگري 
فرستاده شــد... در 19 اسفند 54 در خيابان کاج نزديک 
خانه عطارپور )بازجوي ساواک( مورد شک قرار گرفته 
و با گلوله مأموران درجا کشــته مي شــود. در اين کتاب 
احتماالً به علت عدم اطاع نويســندگان هيچ اشاره اي به 

ارتباط فرهاد با اکبري با هسته مذهبي نشده است.

2ـ  نــام واقعي و ســطح تشــکياتي مجيــد را در زندان 
نشــنيده بودم و در اين ماقات ها نيز نمي دانستم تنها پس 
از قتــل او و طرح آن در گفت وگوهاي تلويزيوني رژيم 
در تابستان 54 و سپس در بيانيه اعام مواضع از آن آگاه 

شدم. البته به احتمال زياد اکبري آهنگر مي دانست.
3 - نقــش شــريف واقفي در آن ايــام بيــش از هر چيز 
نقــش کاتاليزور در ايجاد يا احياي ســازمان مجاهديني 
بــا ايدئولــوژي مذهبي و البته با تفاوت هــاي کم يا زياد 
نســبت به ســازمان مجاهدين اوليه بــود. در مورد اينکه 
اگر مرکزيت مارکسيست شده و به خصوص تقي شهرام 
تصميم به حذف فيزيکي او نمي گرفت و شــريف زنده 
مانــده بــود و از آن مهم تــر اگر مارکسيست شــده هاي 
ســازمان )در بيرون زندان ها( حــق طبيعي بخش مذهبي 
باقي مانده ســازمان را )جدا از درصد يا کميت، شــأن و 
کيفيت و رده سازماني آنها( به رسميت مي شناختند و آن 
برخوردهاي تندروانه )و غيرمارکسيستي به َذم اکثر قريب 
به اتفاق مارکسيست ها( را نمي کردند، چه پيش مي آمد 
)مثًا سرنوشت شخص شــريف چه مي شد، مذهبي ها با 
آنها چه مي کردند، هژموني رجوي داخل زندان به کجا 
مي انجاميد( مي تــوان گمانه زني ها و تحليل هاي مختلفي 
کرد که فعًا از آن خودداري مي کنم و بعداً مي توان در 

مورد آن صحبت کرد.
4  ـ نمونه محســن طريقت و نوسان هاي روحي، رفتاري 
و فکري وي بخشي از منحني نوسان هايي است که براي 
خيلي ها پيش مي آمد. همين فرد بعدها از چپ هاي تندرو 
شــد. فردي کــه از موضع عاقه هاي عاطفي و ســطحي 
بــه مذهب يا بــه تعبيري تعصــب مذهبــي در آن دوره 
به شــدت دکوراژه شــد بعدها تا حد مرکزيت ســازمان 
مارکسيست شده باال آمد و باالخره در آخرين نوسانش 
هم در اواخر ســال 55 از ســازمان و هرگونــه مبارزه و 

فعاليت اجتماعي گريخت!
5  ـ جدا از مورد شــريف که به کلــي چيز ديگري بود، 
واقعاً  اين پرسش مطرح است که اگر فرضا ً يک نفر اين 
اقدام هــاي مجرمانه را در زمان رهبري مذهبي ســازمان 
توســط رضــا رضايي يا احمــد رضايي، در فــاز نظامي 
پــس از ضربه شــهريور 50 انجام مــي داد مرکزيت چه 
برخوردي مي کرد و چه تصميمي درباره او مي گرفت؟ 

در موارد تقريباً مشابه چه اتفاقي افتاده بود؟
6  ـ در مــورد مفهوم درســت خيانت، ضعــف، ترديد، 
مبارزه نکردن، کنارکشيدن، بريدن و برگشتن از نظرات 
و موضع پيشــين يک مبارز الزم نيست جداگانه بحث و 

بررسي شود.■

متأسفانه يكي از ديدگاه هاي غلط 
تندروانه و چريكي اين است كه در 
آن چارچوب به خود حق مي دهند 

كسي كه ديگر مبارزه را به آن 
صورت و شيوه قبول ندارد، بريده و 

خائن بدانند
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ج: چالش شــرکت زنان در انتخابات در 
دوره جانشينان آيت اهلل بروجردي

رحلت آيــت اهلل بروجــردي در فروردين 1340، 
واقعــه اي مهــم در عرصــه تحــوالت اجتماعي و 
مذهبــي ايران تلقي مي شــود. رحلت ايشــان، اين 
تصــور را براي هيئت حاکمــه ايجاد کرد که يک 
مانع بزرگ اصاحــات از ميان رفته و با عنايت به 
اينکه هيچ کدام از جانشــينان ايشــان در قم، وزنه 
و جايــگاه ايشــان را ندارند، نمي تواننــد در مقابل 
برنامه هاي اصاح گرانــه نظام قد علم کنند. بر اين 
اســاس بود که چنــد ماهي بعد از فــوت آيت اهلل، 

برنامه اصاحات ارضي به اجرا درآمد.
فعاليت هــاي اصاحــي موردنظر هيئــت حاکمه 
از همــان آغــاز دهه چهــل به خصــوص هم زمان 
بــا نخســت وزيري علي اميني شــروع شــد. مبنا و 
محــور ايــن اصاحــات مقتضيــات بين المللي و 
اوضاع واحوال روز اعام شد. در اين خصوص شاه 
طي ايراد يک ســخنراني در خال جلسه 20 آبان 
1340 کابينه اميني، دســتورالعمل ذيل را به دولت 
جهت تدويــن قانون انجمن هــاي ايالتي و واليتي 
صادر کــرد: »به دولت مأموريــت مي دهم که در 
تشکيل انجمن هاي ده و شهر و همچنين انجمن هاي 
ايالتي و واليتي که در قانون اساسي مصرح است، 
مطالعات کامل و دقيق بــه عمل آورده، اگر براي 
تشکيل انجمن ده قانون مخصوص الزم باشد، آن 
را تدوين و به موقع اجرا درآورد و نســبت به قانون 
انجمن شهر و انجمن هاي ايالتي و واليتي نيز مداقه 
و بررســي عميق نموده و با توجه به اوضاع واحوال 
و مقتضيــات روز جرح وتعديــل الزم در قوانيــن 
موجود به عمل آورده و آن را با توشيح ما موقتاً به 

موقع اجرا بگذارند.«1
بــر اين اســاس در دوران نخســت وزيري اميني و 
بعدها اســداهلل علم فعاليت هــاي حقوقي و اجرايي 
بــراي ايــن منظــور به عمــل آمد. ســپهبد صادق 
اميرعزيــزي وزير کشــور در دو مرحله مصوبات 
هيئت دولت در اين خصوص را براي نخست وزير 
ارســال نموده اســت. اصاحــات مذکور نشــان 
مي دهد، طي مراحل بررسي و جرح وتعديل اليحه 

انجمن هــا، تغييــرات چندي در مفــاد آن صورت 
گرفته اســت. به طوري که در يک مرحله 84 ماده 
در 28 صفحه تدوين گرديــد،2 اما در مرحله دوم 
که مجــدداً اصاحات ديگري به عمل آمد، به 89 
ماده در 24 صفحه3 تغييــر يافت. نکته محوري در 
تمــام اين تغيير و اصاحات، اعطاي حق شــرکت 
زنــان در انتخابات انجمن هاي ايالتي و واليتي بود. 
همان نکته اي که در دســتورالعمل شــاه به اميني، 
به عنــوان لزوم توجه بــه »مقتضيــات بين المللي و 
اوضاع واحوال روز« در تدوين اليحه انجمن ها، به 

آن توصيه شده بود.
به هرحــال در آغاز بخشــي از متن 24 برگي قانون 
اصاح شــده انتخابات که در هيئت وزيران کابينه 
علم- در دوره تعطيلي مجلسين- به تصويب رسيد 
و توســط وزير کشــور براي نخســت وزير ارسال 

شده، چنين آمده است:
متن نســخه کامل و اصاح شده قانون انجمن هاي 
ايالتي و واليتي که در جلسات متعدد هيئت وزيران 
مطرح و اصاحاتي در آن به عمل آمد، مشتمل بر 
89 ماده براي ماحظه نخســت وزير ]اميراســداهلل 

علم[ و صدور دستور الزم تقديم مي دارد.
وزير کشور: سپهبد امير عزيزي

در ايــن اليحه بخشــي از تغييــرات بــا عنايت به 
موضوع زنان، به شرح ذيل، قابل توجه است:

شــرايط  باعنــوان  قانــون  ايــن   3 مــاده  در   .1
انتخاب کنندگان آمده است: تابعيت ايران، داشتن 
الاقل 20 ســال شمســي- در اليحه 84 ماده اي 18 
سال ذکر شده- متوطن در محل انتخاب و يا الاقل 
ســکونت در آنجا از شــش ماه قبــل از انتخابات، 

داشتن ملک يا خانه در آن ايالت و يا واليت.
2. در مــاده 4، ذيل کســاني کــه از انتخاب کردن 
محروم اند، بــراي اولين بار زنان حذف شــده اند. 
در اين ماده به تمام اشــخاص و گروه هايي که قبًا 
محروم بودند، به شــرح کلــي: محجورين، خارج 
از رشــد، افراد قيموميت شــرعي، اتبــاع خارجه، 
ورشکســتگان به تقصير، مرتکبين قتل و ســرقت، 
اشــخاص محکوم شــده در محاکم کــه از حقوق 
اجتماعي محروم شــد  ه اند، اشــخاص کمتر از 20 

سال و باالخره مقصرين سياسي.
3. همچنين در ماده 5، شــرايط انتخاب شــوندگان 

چگونه »نسوان« زنان شدند؟
مروري بر واکنش علما به پنج دهه تکاپوي زنان براي شرکت در انتخابات

رحيم روح بخش

 بخش پاياني

فعاليت هاي اجتماعي و سياســي زنان در ایران با انقالب مشروطه و شکل گيري 
تشکل هاي زنان و در قالب مطالبات برخي احزاب و گروه هاي سياسي و اجتماعي 
بازتاب یافت؛ اما از همان آغاز طرح و تکاپوهایي از این نوع، نيروهاي ســنت گرا 
به شدت در مقابل آن مقاومت کردند. به طوري که طي چندین بار اصالح قانون 
انتخابات، محروميت شرکت نسوان در انتخابات طي پنج دهه همچنان در رأس 
این قانون خودنمایي مي کرد. دراین چالش، تشــکل هاي زنان و عناصر مذهبي 
طرفين اصلي این منازعه را تشکيل مي دادند. عامل متغير دراین منازعه هيئت 
حاکمه بود. به تعبير دیگر تا زماني که هيئت حاکمه نســبت به نيروهاي مذهبي 
به خصوص مرجعيت وقت آیت اهلل بروجردي)در سال هاي 1339-1323( بااحتياط 
عمل مي کرد، این تشکل هاي زنان بودند که مجبور به عقب نشيني از موضع خود 
شدند، اما همين که در پي رحلت آیت اهلل، هيئت حاکمه وقت بنا بر ادعاي شرایط 
و مقتضيات بين المللي، تمایل خود را به شــرکت زنان در انتخابات نشــان داد، 
نيروهاي مذهبي علي رغم مخالفت هاي شدید، موفق نشدند، مانع چنداني ایجاد 
کنند و باالخره شــرکت زنان در انتخابات تحقق پيدا کرد. بخش اول این مقاله 
در شماره 90 نشریه از نظر خوانندگان گذشت. در ادامه بخش پایاني این مطلب 

تقدیم خوانندگان مي شود. 
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را نيــز به اين شــرح ذکر کرده انــد: تابعيت ايران، 
ســي سال تمام شمســي، توانايي خواندن و نوشتن 
فارســي، ســکونت در محل، عــدم محروميت از 
حقــوق اجتماعــي، متهم نبودن به ارتــکاب قتل و 
يا ســرقت، محجور نبــودن و عــدم محکوميت به 

ورشکستگي به تقصير.
ضمنــاً در تبصــره يک هميــن ماده، يــازده گروه 
نظير وکاي مجلس، متجاســرين به فسق و... را از 
انتخاب شدن محروم شــناخته اند که در اين تبصره 

نيز اسمي از زنان نيامده است.
از اواســط ســال 41 نيــز، تبليغــات گســترده اي 
بــراي تصويب و اجــراي برخي قوانيــن موردنظر 
صورت گرفت که در گام نخســت در چارچوب 
تصويب نامــه انجمن هــاي ايالتــي و واليتي تبلور 
يافــت؛ اما در پــي مقاومت مراجع و پــس از لغو 
قالــب  در  موردنظــر  اصاحــات  تصويب نامــه، 
رفراندوم اصول شــش گانه انقاب ســفيد به اجرا 
درآمد. ناگفته پيداســت که مجموع اين تکاپوها، 
همچون دوره پيشين با واکنش مراجع تقليد مواجه 
گرديد. بر اين اســاس، وقايــع تعيين کننده مرحله 
دوم چالــش نيروهاي مذهبي با شــرکت زنان در 
انتخابات به شرح ذيل مورد بررسي قرار مي گيرد.

1( اليحه انجمن هاي ايالتي و واليتي:
1. 1. مواضع مراجع تقليد در قبال تصويب نامه 

اليحه انجمن هاي ايالتي و واليتي:
ايــن اليحه در کابينه اســداهلل علــم )30 تير 1341 
ـ 17 اســفند 1342( و در دوران تعطيلي مجلســين 
شــوراي ملي و ســنا در 16 مهر 1341 به تصويب 
رســيد. هــدف از آن تشــکيل انجمن هايــي در 
ايــاالت و واليــات )اســتان ها و شهرســتان ها( با 
آراي عمومــي بــراي اداره غيرمتمرکــز امور آن 
مناطــق بــود. مهم ترين اصــول شــبهه انگيز آن از 
منظــر مراجع عبارت از: اعطاي حــق رأي به زنان 
در انتخابات انجمن ها، حذف قيد اسام از شرايط 
انتخاب کننــدگان و انتخاب شــوندگان و باالخره 
انجام مراســم تحليف با »کتاب آســماني« به جاي 
قرآن بود. به نظر مي رســد در اين اليحه مسئله حق 

شرکت زنان از ابعاد مختلف داراي اهميت و توجه 
طرفيــن قرار گرفــت. علم نخســت وزير در همان 
روزهاي نخست تصويب اليحه طي دستورالعملي 
از استانداران کشــور خواستند که در شهرها اقدام 
بــه برگزاري جشــن بــزرگ حق رأي زنــان بر پا 
کنند.4 در دســتوري ديگر به استاندار آذربايجان، 
خاطرنشــان نموده، هرگونه اعتــراض عليه آزادي 

زنان را در نطفه خفه کند.5
ناگفته پيداست که چنين اقداماتي از ديد مراجع و 
علما پنهان باقي نماند. به سرعت نخستين جرقه هاي 
واکنش از قم شروع و به سرعت در سرتاسر کشور 
بازتــاب يافت. از بررســي محتــواي اعاميه هاي 
صادره از ســوي مراجــع مختلــف در مخالفت با 
اليحــه انجمن هــاي ايالتي و واليتي، شــايد بتوان 
به طور نســبي، دو نوع رويکرد به شرح ذيل را در 
اين مواضع مورد ارزيابي قرار داد. به تعبير ديگر با 
عنايت به موضع گيري مراجــع در قبال اين اليحه 
و ســاير رويدادهــاي منتهي بــه قيــام 15 خرداد، 
مي توان از تقسيم بندي کلي مرجعيت، به مرجعيت 
ســنتي و مرجعيت سياسي ســخن گفت. رويکرد 
نخســت، رويکــردي محافظه کارانــه و بــه دوراز 
عرصه سياســت، ميراثي بود کــه از دوره زعامت 
آيــت اهلل بروجردي بر حــوزه علميه قــم و تهران 
ســايه افکنده بــود، رفتار مراجعــي نظير حضرات 
آيات: گلپايگاني،6 خوانساري و مرعشي نجفي را 
مي توان در اين حوزه ارزيابي کرد. ناگفته پيداست 
که اين فضا در تمام حوز ه هاي علميه کشور حاکم 
بود؛ اما مراجع ديگري نيز بودند که اين رويکرد را 
به چالش کشــيدند و در برخورد با عرصه سياست 
در حــوزه علميه ساختارشــکني کردند. اين تمايز 
به نســبت تــداوم نهضت شــفافيت يافــت. به نظر 
مي رســد، پيشگامان مرجعيت سياســي را مي توان 
حضرات آيــات خميني، مياني و شــريعتمداري 
ذکر کرد. شــايد بتوان با استناد بر متن اعاميه هاي 
دو طيف مراجع مذکور، نکات متمايز آموزه هاي 
هر يک را در جريــان مبارزه عليه اليحه انجمن ها 
به شــرح ذيل بيان کرد؛ اغلب استنادات مرجعيت 
سنتي در مخالفت با اليحه به مباني شريعت و اصل 
شــرکت زنان در انتخاب اســتوار بود، درحالي که 
محور اســتدالل مرجعيت سياســي بــه حذف قيد 
اسام و تحليف به کتاب آسماني بر قانون اساسي 
مبتني بود. بر اين اساس کليدواژه هاي اعاميه هاي 
مراجع سنتي شــامل: قوانين محکمه شرع مقدس، 
مملکت شــيعه، مذهب جعفري، نواميس اســام، 
حفظ شــعائر اسامي، قوانين خاف شرع مقدس، 
تکاليف شــرعي، برگزاري مجلس دعا و مواردي 
از ايــن نوع مي باشــد، حال آنکــه در اعاميه هاي 
صادره از ســوي مراجع سياســي، عبارات کليدي 
نظير حقوق مسلم ملت ايران، قانون اساسي، افکار 
عمومــي، منحرف کــردن افکار از مســائل مهم و 

اساسي و موارد مشابه به کار رفته است.7
نکتــه ديگر تعــداد انبــوه اعاميه هاي صــادره و 
تلگراف هاي مخابره شده در اين مرحله از نهضت 
در مقايســه با رويدادهــاي بعدي اســت. اين امر 

بيانگر احســاس خطــر جدي مراجــع صاحب دو 
ديدگاه ســنتي و سياســي از مقاصد هيئت حاکمه 
بــود. به طور ي کــه فراوانــي تعــداد اعاميه هــاي 
صادره و يا تلگراف هاي مخابره شــده در اعتراض 
بــه تصويب نامــه انجمن هــاي ايالتــي و واليتي به 
41 مورد به شــرح ذيل قابل شــمارش است: آيات 
عظام: گلپايگاني 11 مورد، شريعتمداري 7 مورد، 
خميني 6 مورد، مرعشــي نجفــي 4 مورد ، مياني 
3 مــورد، روحاني 3 مورد، حکيــم، قمي و اراکي 
هرکــدام يک مورد و باالخره، عبداهلل شــيرازي و 
محمود شــاهرودي نيز در اين مرحلــه اعاميه اي 
صادر نکردند.8 جالب آنکه در هيچ يک از مراحل 
بعدي نهضت، اين تعداد اعاميه صادر نگرديد. از 
منظر مراجع سياســي، نه تنها حوزه شريعت، بلکه با 
اصل اجراي تحليف با کتاب آسماني، نظام حاکم 
درصــدد رســميت دادن بــه فرقه بهاييــت برآمده 
بود. ازاين رو توطئه اي حساب شــده در اين اليحه 
به چشــم مي خورد و آن اينکه هيئت حاکمه قصد 
داشت، در پوشش تبليغ مخالفت مرجعيت با اصل 
شــرکت زنان در انتخابات، به آنان برچسب اتهام 
ارتجاعي بزند. ســپس با تبليغــات و جنجال هدف 
اصلي خود راـ  دو اصل ديگر اليحهـ  قانوني سازد. 
کــه البته اين ترفنــد با تدبير مرجعيت سياســي در 
اولويت بخشيدن به مبارزه با دو اصل مذکور ناکام 
مانــد. کما اينکه نظــام در پي مشــارکت همگاني 
مراجــع در عرصــه مبارزه و گســترش مخالفت و 
اعتراضات عمومي، از موضع خود عقب نشــيني و 

اليحه را ملغي اعام کرد.
يکــي از نــکات عمــده در اين جريــان، حضور 
پررنــگ جامعه روحانيــت و اهل منبــر تهران در 
مخالفت با شــرکت زنــان در انتخابات مي باشــد. 
پنج اعاميــه کثيراالمضا و قريــب 10 تلگراف و 
اعاميه فراخــوان عمومي از ســوي علماي متنفذ 
آن شهر ـ از آن جمله آيات: خوانساري، بهبهاني، 
محمدتقي آملي، محمدرضــا تنکابني، هدايت اهلل 
نقوي شــيرازي، ســيد مرتضي لنگــرودي، فاضل 
موحــدي لنکرانيـ  صادر گرديد.9 محور اساســي 
در تمام ايــن اعاميه ها، مخالفت با شــرکت زنان 
در انتخابــات بــود. »جامعــه اهل منبر تهــران« در 
اعاميه خود با اشــاره به اينکه »چون وعاظ تهران 
به افکار عامه آشــنايي کامل دارند« تأکيد نمودند: 
»شرکت نســوان در انتخابات انجمن هاي ايالتي و 
واليتــي... مخالــف صريح قوانين اســام و قانون 
اساسي اســت«10 اما اسداهلل علم ـ نخست وزير ـ در 
پاسخ خود ســخن از »رعايت الزامات بين المللي« 
به ميان آورد و خاطرنشــان نمود: »تکليف شرعي 
وعاظ محترم اســت که فصاحــت و باغت خود 
را در ترويــج اين نکتــه مهم به کار برنــد.«11 البته 
درخواســت علم مورد تمسخر وعاظ قرار گرفت. 
عباسعلي اســامي يکي از اين وعاظ در منبر خود 
گفت: »مــا مي گوييم ]اليحه[ منع شــرعي دارد و 
نخســت وزير براي ما مي نويسد در اين باره با ايشان 
همــکاري کنيــم.«12 در همين راســتا يــک نکته 
تأمل برانگيــز، صدور اعاميه هايي از ســوي ده ها  آيت اهلل بروجردي
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انجمن، کانون و جلســات مذهبــي زنان تهران در 
اعام پشــتيباني از علما و مخالفت با شرکت زنان 
در انتخابات مي باشد. در اين اعاميه ها اسامي ده ها 

زن آمده است.13
اعتراضــات،  ايــن  همــه  علي رغــم  به هرحــال 
هيئت حاکمه با اميد به اينکه با ترفندهايي به تدريج 
از دامنه مبارزه کاســته شده و موضوع به مرورزمان 
به فراموشي سپرده شود، از پاسخ گويي به مطالبات 
نيروهاي مذهبي خــودداري مي ورزيد، بعضاً نيز با 
دادن وعده هايي، ســعي مي کرد علمــا و نيروهاي 
مذهبي را ســاکت کند. از آن جمله نخســت وزير 
در چهارم آذر يعني پنج روز پيش از اعام رسمي 
لغــو اليحه، طــي دســتورالعملي پنج مــاده اي به 
اســتانداران، راهکارهاي مقابله با مراجع و علما را 
متذکر شــده و در خصوص موضوع شرکت زنان 
در انتخابات خاطرنشــان نمــود: »... در مورد رأي 
نســوان به آقايــان علما اطمينان داده شــود که هر 
نظري بدهند به مجلس داده مي شــود و علي ايحال 
چون فعــًا انتخابات انجمن هــاي ايالتي و واليتي 
به بعد از افتتاح مجلس موکول شــده، ديگر جاي 
نگراني نيســت.«14 تا اينکه طي تعامل و مذاکراتي، 
بازاريان و علماي تهران، تصميم گرفتند در پوشش 
فراخواني براي برگزاري مجلس دعا، در مســجد 
حــاج ســيدعزيزاهلل تهران بــه تاريخ هشــتم آذر، 
اعتراضــات خــود را به طور گســترده اعام کنند. 
اين فراخوان در يکي از اعاميه هاي کثيراالمضاي 
علماي تهران توســط حضرات آيات خوانساري، 

بهبهاني، آملي و تنکابني نيز تکرار شد.15
تبليغات و استقبال گسترده بازاريان از اين فراخوان 
و هراس هيئت حاکمه از عواقب غيرقابل پيش بيني 
اين مراســم، آنان را ناچار به لغو مصوبه در جلسه 
اضطراري کابينه در نيمه شــب هشــتم آذر، وادار 
کرد. بعدازايــن تصميم، دولت شــبانه از آيات و 
علماي برجســته تهران، خواستار صدور و امضاي 
اعاميه اي مبني بر لغو مجلس دعاي مســجد حاج 
ســيد عزيزاهلل شــد. اين اعاميه تهيــه و در بازار و 
همچنين اطــراف آن مســجد به ديوارهــا الصاق 
گرديد. ولي صبح آن روز: »تمام زواياي مســجد 
و بازارهاي اطراف مملو از جمعيت شــد«. فلسفي 
واعــظ در مســجد حاضر و مــردم را از لغو اليحه 
مطمئن ســاخت.16 بازار تهــران در آن روز تعطيل 
شــد.17 بازاريان از اين پيروزي احســاس شــعف 
کردند و در قالب دسته هاي متعدد به ديدار مراجع 
شتافتند.18 بدين ترتيب در تعامل بازار و روحانيت 
از يک ســو و رهبــري مرجعيت از ســوي ديگر، 

پيروزي نصيب نيروهاي مذهبي گرديد.
2.1. ترفنــد تبليغاتي آيــت اهلل بهبهاني جهت 
بهره بــرداري از فتــاواي مراجع پيشــين در 

مخالفت با شرکت زنان در انتخابات:
چنان که پيش ازاين گذشــت، آيت اهلل بهبهاني در 
تهران، حلقه واســط مراجع مقيــم قم به خصوص 
آيــت اهلل بروجردي با دربار و هيئــت حاکمه بود. 
بر اين اســاس، ايشان از همان دهه سي، گنجينه اي 
از پيام هــا و تلگرافات مبادله شــده را در انبان خانه 

خود در اختيار داشت. به نظر مي رسد که در خال 
تبليغات اخير هيئت حاکمه درباره اليحه انجمن ها 
به خصــوص مــاده شــرکت زنــان در انتخابــات 
انجمن ها، آيت اهلل بهبهاني به ياد تلگرافات ســابق 
آيــات: بروجردي، صدر و حجــت در مخالفت با 
شــرکت زنان در انتخابات افتاد که يک دهه پيش 
به واسطه ايشان براي هيئت حاکمه ارسال شده بود 
و درصــدد بهره برداري تبليغاتي از آنها برآمد. اين 
اقدام مي توانســت با عنايت به پيشــگامي ايشان و 
ساير علماي برجســته تهران عليه شرکت زنان در 
انتخابات، به عنوان ابزاري براي تحريک توده هاي 

مؤمنين مذهبي مفيد فايده واقع گردد.
در اين راســتا آيت اهلل بهبهاني در اقدامي ابتکاري 
ضمن مخابره تلگرافي به شــاه در ابــراز مخالفت 
شــرعي و قانوني با اليحه انجمن ها، فتاواي مراجع 
مرحــوم مذکور يعني آيــات بروجردي، حجت و 
صدر و ســه مرجــع در قيد حيات آيــات: خويي، 
گلپايگاني و شــريعتمداري را نيز ضميمه تلگراف 
خويــش کــرد. گفتني اســت که در ايــن زمان- 
1341- بيش از يک ســال و نيم از رحلت آيت اهلل 
بروجردي و حدود ده ســال از رحلت آيات صدر 
و حجــت مي گذشــت. ناگفتــه نماند کــه آيات: 
صدرالدين صدر، سيد محمد حجت و محمدتقي 
خوانســاري از مراجع ثــاث دوره اول بودند، که 
در دوران فترت رحلت آيت اهلل شــيخ عبدالکريم 
حائــري -1315ش- تا عزيمــت تاريخي آيت اهلل 
بروجــردي -1323ش- به قم، مديريت مشــترک 

حوزه را به عهده داشتند.
به هرحال چنان که گذشــت، در خال آن ســال ها 
بارها و بارهــا زمزمه هايي از لــزوم آزادي زنان و 

اعطاي حقــوق اجتماعي و حتي سياســي ازجمله 
شرکت زنان در انتخابات از طريق رسانه ها و برخي 
جريانات فکري و حزبي مطرح و هر بار با مخالفت 
مراجع و نيروهاي مذهبي در نطفه خفه شد. ازجمله 
مراجعي که نســبت به اين گونه دعاوي- شــرکت 
زنــان در انتخابــات- موضع گرفته و بــراي تنوير 
افــکار عمومي و به خصــوص نيروهــاي مذهبي، 
اعاميه هايي صادر کردند، آيات بروجردي، صدر 
و حجــت بودند که اينک هميــن اعاميه ها مورد 

توجه و بهره برداري آيت اهلل بهبهاني قرار گرفت.
به هرحــال آيــت اهلل بهبهاني در تلگــراف خويش 
با اشــاره به اينکه: »... اخيــراً تصويب نامه اي براي 
اجراي انجمن ايالتي منتشــر شــده که در شــرايط 
انتخــاب برخــاف شــرع و همچنيــن برخــاف 
قانوني اســت که در دوره اول مجلس شوراي ملي 
به موجب قانون اساســي گذشته است.« خاطرنشان 
نموده: »با مراجعات مســتقيم و غيرمستقيم به حقير 
و تلگرافــات که از اعاظــم و علماي قم به حضور 
مبارک شــده، اميدوارند که اعلي حضرت دستور 
اکيــد فــوري صادر فرماينــد، اوالً: از ايــن به بعد 
مراقبت کامل بشــود که ازاين گونه پيشــامدها در 
مملکت اســامي نشــود و ثانيــاً در اين مطلب که 
عنــوان تصويب نامه به خود گرفته، به هر طريق که 

مقتضي بدانند، فوراً اصاح الزم به عمل آيد.«19
آيت اهلل بهبهاني، فتاواي ســه مرجــع مرحوم را نيز 
ضميمه تلگراف خويش کرد؛ اما در اين ميان، در 
متن فتواي آيت اهلل بروجردي دســت برد و جمله: 
»دخالــت زن ها در انتخابــات« را به عنوان مصداق 
مطلــب آيــت اهلل بروجــردي راجع بــه: »مخالف 
احکام ضروري اسام« به متن آن اضافه کرد. براي 

طرح از: فاطمه حميدي
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روشن شدن اين دستبرد، علي رغم اينکه متن فتواي 
ســه مرجع مذکور، پيش ازاين نقل شده، در اينجا 
يــک بار ديگر به طور مختصر مــورد ارزيابي قرار 

مي گيرد. 
فتواي مرحوم آيت اهلل بروجردي

بسم اهلل الرحمن الرحيم

به عرض عالي مي رساند، گرچه اولياي امور متوجه 
به اين معني بوده و هستند، لکن نظر به اينکه همين 
قســم که مرقوم داشته اند، ممکن اســت بعيداً که 
بعضــي زمزمه هــا ]تبليغات در مورد حق شــرکت 
زنان در انتخابات[ تأثيري ]در افکار عمومي[ داشته 
باشد، مســتدعي اســت تذکر دهيد که در کشور 
اســامي امري کــه »دخالت ز ن هــا در انتخابات« 
مخالف احکام ضروريه اسام است، ممکن االجرا 
نيست. دوام تأييدات مســتطاب عالي را از خداوند 

عزشأنه مسئلت مي نمايد. حسين الطباطبايي.
چنيــن به نظــر مي رســد کــه هــدف بهبهاني از 
اضافه کردن جمله »دخالت زن ها در انتخابات« در 
متن اصلي و اوليه تلگراف آيت اهلل بروجردي20 اين 
بــود که براي مخاطبين اعاميــه- هيئت حاکمه يا 
مردم- هرگونه ترديــدي را در خصوص قاطعيت 
نظــر آيت اهلل مبني بر مخالفت با شــرکت زنان در 
انتخابــات، از بيــن ببرد. به طوري کــه نظر آيت اهلل 
بروجــردي بــراي مؤمنيــن مذهبي به عنــوان يک 
تکليف شــرعي تلقي گردد. ناگفته پيداســت که 
هدف بهبهاني، اثر تبليغاتــي و تأثيرگذاري فتواي 
آيــت اهلل بروجردي- با عنايت به الصاق گســترده 
آن در مراکــز عمومــي و بــازار- بــود. کمااينکه 
خواننــدگان آن نمي توانســتند تشــخيص دهنــد، 
هــدف آيــت اهلل بروجــردي ازجملــه: »امري که 
مخالف احکام ضروريه اســامي اســت« چه بوده 
اســت؛ البتــه بهبهاني در متــن فتــاواي دو مرجع 
مرحوم ديگر، تغييري ايجاد نکرد. علي رغم اينکه، 
مفاهيــم به کار رفته در فتــواي آيت اهلل حجت نيز 
همين معضل را داشــت. در اين تلگراف خطاب به 
آيت اهلل بهبهاني آمده اســت: »خيلي مناسب است 
که حضرت مســتطاب عالي بــه اولياي امور تذکر 

دهيــد که در باد اســامي، امري که مخالفت آن 
از جهاتي با شــريعت مقدســه محرز است، اجراي 
آن غيرممکن اســت و توليد مفاسد خواهد نمود. 
از مســاعي جميلــه حضرتعالي تشــکر مي نمايم. 
االحقــر محمد الحســيني الکوه کمــري«21 به نظر 
مي رسد، عدم دســتکاري آيت اهلل بهبهاني در متن 
تلگراف آيت اهلل حجت- علي رغم مشــابهت ابهام 
آن با تلگراف آيت اهلل بروجردي- عدم شــهرت و 
جايگاه مرجعيتي آيــت اهلل حجت به مثابه آيت اهلل 

بروجردي بود.

اما متقابًا آيت اهلل صدر در تلگراف نســبتاً مفصل 
خويش، مســتقيماً مسئله شرکت زنان در انتخابات 
را به چالش کشيده و با اشــاره به اينکه: »در طرح 
قانــون انتخابات کــه اخيراً از طــرف جناب آقاي 
نخســت وزير ]دکتــر مصــدق[ در معــرض افکار 
عمومــي قــرار داده شــد، صريحاً اجــازه مداخله 
در انتخابــات به زن ها داده نشــده اســت و اين امر 
از هــر جهت مــورد تقدير و تحســين مي باشــد« 
خاطرنشــان نموده: »ولي چون اخيراً زمرمه هايي از 
بعضي اطراف شــنيده مي شود و مطالبي در بعضي 
جرائد منتشــر مي گردد، مقتضي است حضرتعالي 
]آيت اهلل بهبهاني[ متذکر فرماييد که اين صحبت ها 
و مطالــب موجــب تزلــزل و ترديد جنــاب آقاي 
نخســت وزير و مصادر امر نگردد.« سپس استدالل 
نمــوده: »زيرا مداخله زنــان در انتخابات به جهاتي 
چند غيرمشــروع مي باشد و در کشــور اسامي به 
حول و قوه الهي اجرا نمي گردد. والسام عليکم و 

رحمه اهلل و برکاته. سيد صدرالدين صدر«22
چنان که گذشت آيت اهلل بهبهاني نظرات سه مرجع 
در قيــد حيات- آيات عظام: خويــي، گلپايگاني و 
شــريعتمداري- را نيز به تلگراف خويش ضميمه 
کرد. اين اقدام مي توانســت به منظور اعام اجماع 
همــه مراجع قديم و جديــد در خصوص مخالفت 
با شــرکت زنــان در انتخابات به منظــور تحريک 
مؤمنيــن و مقلديــن آنان، حول يــک نظر واحد و 
قيام مشــترک انجام گرفتــه، به طوري که مخالفت 
عليه شــرکت زنان در انتخابات براي همه مؤمنين 

به عنوان يک تکليف شرعي تلقي شود.
2. از اصول شــش گانه انقالب ســفيد تا 

انتخابات دوره 21 مجلس:
1.2. رفرانــدم ششــم بهمــن 41 و تأييد حق 

شرکت زنان در انتخابات:

همان طور که برخي از مراجع در اعاميه هاي خود 
پيش بيني کرده بودند، اليحه انجمن ها، اولين گام 
از اقدامات خــاف قانون هيئت حاکمه نبود، زيرا 
در فاصله اي اندک در 19 دي ماه همان ســال، در 
اولين کنگره شــرکت هاي تعاوني روستايي ايران، 
شــاه »به نام رئيس قواي سه گانه مملکتي و براساس 
اصل 27 و با استناد به اصل 26 متمم قانون اساسي« 
اســتقرار اصاحــات »از طريق مراجعــه به آراي 
عمومي« را اعام نمود. مفاد شــش گانه اصاحات 
مــورد نظر عبــارت بودند از: اصاحــات ارضي، 
ملي کــردن جنگل ها، فروش ســهام کارخانجات، 
ســهيم کردن کارگــران در منافــع کارگاه هــاي 
توليــدي، قانــون انتخابات و ايجاد ســپاه دانش.23 
ناگفته نماند که چالــش مرجعيت با هيئت حاکمه 
در خصوص اصاحات و ازجمله شرکت زنان در 
انتخابات، چالش درازدامني بود که در اين مقطع با 
عنايت به اينکه، شــاه بنا بر ماحظات جهاني، ملزم 
بــه اجراي آن بــود، اينــک آن را در قالب اصول 
شــش گانه انقاب ســفيد مطرح کرد. در تحليلي 
مختصر بايــد خاطرنشــان نمود، با شــيوع جنگ 
ســرد ميان امريکا و شــوروي، محمدرضاشاه که 
مدتي بعد با کودتاي امريکايي 28 مرداد سلطنتش 
تحکيم يافت، عمًا در جناح غرب قرار گرفت، تا 
آنجا که اجراي برنامه ها و توصيه هاي امريکا را در 
دستور کار خود قرار داد. اين طرح ها در امريکا با 
عناويني همچون: »اتحاد براي پيشــرفت«، »انقاب 
از باال« و سياســت »مرزهاي نــو« با تبليغات فراوان 
مطرح گرديد که در ايران به عنوان »انقاب سفيد« 
ناميده شد. به هرحال کندي براي اجراي اين برنامه 
در ايران با توجه به شرايط آن از لحاظ همجواري 
با شــوروي و نقش ارتش و ساواک و به خصوص 
اوضاع اجتماعي و اقتصــادي آن، تأکيد مضاعف 
داشــت و شــاه را براي اين منظــور جهت انتخاب 
علــي اميني به نخســت وزيري در اواخر دهه چهل 
تحت فشار قرار داد؛24 اما در پي برخي موفقيت هاي 
اميني، شــاه کــه او را تهديدي بالقــوه براي خود 
مي دانســت، برکنار کــرد،25 ولي مشــکل اصلي، 
عدم تناســب ايــن اصاحات با شــرايط اجتماعي 
ايران بــود. کمااينکه با واکنش هايي مواجه شــد، 
زيــرا هدف نهايي اين طرح، تثبيت قدرت شــاه و 
تداوم ســلطه امريکا بود.26 با ســرکوب مخالفان، 

نمايشي بودن انقاب سفيد نمايان شد.27
به اين ترتيب شاه با ترفند رسميت بخشيدن به اصول 
انقاب سفيد با توســل به آراي عمومي، مخالفان 
اصاحات را خلع ساح کرد. ازاين رو فقط برخي 
از مراجــع، اقــدام به صدور اعاميه براي آشــکار 
نمــودن ماهيت آن کردنــد. آيــت اهلل گلپايگاني 
»مراجعه به آراي عمومي در قبال احکام شــرعيه« 
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را بي مــورد خوانــد.28 امــام نيز با صــدور اعاميه 
مفصلي، به جز موارد اشــاره شــده در پيام آيت اهلل 
شــريعتمداري، دو ايــراد بر رفرانــدوم وارد کرد: 
عــدم صاحيت دولت علم براي انجام رفراندوم و 
عدم آگاهي عمومي از مفاد مذکور. ايشان در پايان 
هشــدار دادند هيئت حاکمه قصد دارد همان مفاد 
اليحه انجمن ها را »به  دســت جمعي مردم ساده دل 
اغفال شــده اجرا کند.«29 گزارش ساواک حاکي 
اســت که امام براي پيام رســاني درباره رفراندوم، 
شــش نفر از طــاب را به برخي از شــهرها اعزام 

نمود.30
متقابًا در روز چهارم بهمن ســال 1341 اعتصاب 
عمومي يــک روزه اي توســط ســازمان هاي زنان 
اعام گرديد. اين اعتصاب از حمايت کامل دولت 
برخــوردار بــود و شــرکت کنندگان در آن فقط 
کارمندان دولــت بودند. دو روز پس از اعتصاب، 
يعني در روز ششــم بهمن، رفراندومي براي کسب 
حمايــت مردم از فرمان شــش ماده اي شــاه که به 
انقاب ســفيد معروف شــد، برگزار گرديد. زنان 
نيز در اين انتخابات شــرکت کردند. منابع رسمي 
دولت اعام کردند که مردم ايران و از جمله زنان، 
حمايت قاطع خود را در حمايت از انقاب سفيد و 
فرمان شاه نشان داده اند. آمارها نشان مي داد، مردم 
5598711 رأي در تأييد انقاب ســفيد و 521108 
عليه آن به صندوق ها ريختند. در اين رفراندم براي 
نخســتين بار زنان نيز به پاي صندوق هاي رأي رفته 
و در تهران 16433 و در ديگر شهرســتان ها حدود 
300000 تن به نفع انقاب سفيد رأي دادند. قريب 
چهل روز پس از اين رفراندوم، شاه طي فرماني در 
هجدهم اســفند 1341ش به زنــان حق رأي و حق 

انتخاب شدن داد.
در پي اين فرمان، 9 تن از مراجع و علماي برجسته 
با صــدور اعاميه اي به تبييــن مخالفت خويش با 
شــرکت زنان در انتخابات31 مبتني بر قانون اساسي 
پرداختند. اين اعاميه به ترتيب از ســوي: مرتضي 
الحســيني اللنگــرودي، احمد حســيني الزنجاني، 
محمدحســين طباطبايي، محمدالموســوي يزدي، 
ســيدکاظم  الگپايگانــي،  محمدرضاالموســوي 
شــريعتمداري، روح اهلل الموسوي الخميني، هاشم 
اآلملي و مرتضــي الحائري امضا شــده بود.32 اين 
اقــدام به دنبال برخي اظهارنظرهــا و موج تبليغاتي 
جديــد، مبني بــر قانوني بــودن شــرکت زنان در 
انتخابات، براســاس بنــد پنجم اصول شــش گانه 
انقاب ســفيد انجام گرفت کــه هيئت  دولت آن 
را طي مصوبه اي در نهم اســفند، رســميت بخشيد 
و بافاصلــه در همان روز مــورد حمايت چندين 
تشکل قرار گرفت. از جمله اين تشکل ها مي توان 
بــه: اتحاديه بين المللــي زنان حقوقــدان، اتحاديه 
زنان حقوقــدان ايــران، زنان ميهن پرســت ايران، 
جمعيت هاي زنان ايران شامل: شوراي زنان ايران، 
سازمان طرفداران اعاميه حقوق بشر، جمعيت راه 
نو، جمعيت بانوان فرهنگي اشاره کرد. همچنين در 
هميــن روز خانم فاطمه خزيمــه علم، نائب  رئيس 
جمعيت خيريه فرح با صدور اعاميه اي از تساوي 

حقوق زن و مرد اعام پشتيباني کرد.33
متقابًا برخي مراجع با اعام تحريم عيد ســال 42، 
به اين اقدامات واکنش نشــان دادنــد. امام در دو 
اعاميه، يک نامه و يک ســخنراني به صراحت به 
تحريم عيد اشــاره کرد. در اعاميه نخست که در 
22 اســفند و به مناسبت مخالفت با »تساوي حقوق 
زن و مرد« صادر کرد، با اشــاره به اعزام دخترهاي 
هجده ساله به سربازي و هتک مراجع در جهت منافع 
يهوديان و امريکا، خاطرنشان نمود: »من اين عيد را 
براي جامعه مسلمين عزا اعام مي کنم، تا مسلمين 
را از خطرهايي که براي قرآن و مملکت قرآن در 
پيش است آگاه کنم.« در پايان نيز چاره مشکات 
را، کناره گيــري دولــت علــم و روي کار آمــدن 
»دولتي که پايبند به احکام اســام و غمخوار ملت 
ايران باشــد« ذکر کرده است.34 ايشان همچنين در 
دوميــن اعاميه خود، خطاب به علما و روحانيون، 
ضمن اشاره به تاش هاي هيئت حاکمه براي »هدم 
احکام ضروريه اسام« اضافه نمود: »اينجانب عيد 
نوروز را به عنوان عزا و تسليت به امام عصر جلوس 
مي کنم و به مــردم اعام خطر مي نمايم.« در پايان 
نيــز علما را به اتخاذ اين رويه به منظور اينکه »ملت 
مســلمان از مصيبت هاي وارده بر اسام و مسلمين 
اطاع حاصل نمايند« فرا خوانده اســت.35 ساواک 
و شــهرباني در گزارش هايي از تکثير و توزيع اين 

اعاميه خبر داده اند.36
2.2. شرکت رسمي زنان در انتخابات دوره 21 

مجلس شوراي ملي:
انتخابــات دوره 21 مجلــس در آســتانه نيمه دوم 
ســال 1342 برگزار گرديد. هيئــت حاکمه بعد از 
دوسال تعطيلي مجلســين، درصدد برآمد، مجلس 
دوره جديد را تشــکيل دهد. مقدمــات انتخابات 
با تشــکيل کنگره اي بزرگ تحت عنوان »کنگره 

آزادمــردان و آزادزنــان« در فاصلــه پنجم تا دهم 
شــهريور فراهم شــد. در اين کنگره کــه در ميان 
شرکت کنندگان عده اي زن نيز به نشانه ورود زنان 
در عرصــه انتخابات و به قصد اعام آمادگي زنان 
براي نماينده شــدن حضور داشــتند، درباره توزيع 
انســاني نمايندگان در ميان اقشــارمختلف جامعه، 
معرفي تعــدادي از زنان براي نامــزدي نمايندگي 
مجلــس و همچنين چگونگي همــکاري با دولت 
در اجراي انتخابات بحث شد. درپايان اين کنگره 
شرکت کنندگان با مخابره تلگرافي خطاب به شاه، 
از ايشــان به خاطر آزادي زنان و آزادي انتخابات 

تشکر کردند.37
به هرحــال انتخابات در تاريخ 26شــهريور برگزار 
شــد و افراد مــورد نظــر بــه مجلــس راه يافته و 
به عنوان نمايندگان ملت معرفي شــدند، علي رغم 
تحريــم انتخابــات از ســوي برخــي از مراجــع، 
زنــان درايــن دوره از مجلس براي اوليــن بار در 
انتخابات شرکت کرده38 و تعدادي زن نيز به جمع 
نمايندگان در مجلسين اضافه شدند.39 نکته جالب 
اينکه نمايندگان اين دوره صرف نظر از وابستگي، 
بعضاً از افراد گمنام و ناشــناخته بودند به طوري که 
هيچ گونه ســوابق مهم نداشــتند، هميــن امر يکي 
از شرح حال نويســان مشــاهير سياســي را واداشته 
که از ذکر شــرح زندگي آنان در ليســت کتابش 
خــودداري کند. اين نويســنده در خصوص علت 
چنين اقدامي خاطرنشــان مي ســازد: »در دوره 21 
مجلس عده اي از رقاص ها، کارگران و هنرپيشه ها 
به عنــوان وکيل مطرح اند که مــن آن ها را نماينده 

مجلس تلقي نمي کنم«.40
به اين ترتيــب زنان براي اولين بار در 26 شــهريور 
1342 در انتخابــات بيســت ويکمين دوره مجلس 
از  تعــدادي  و  ملــي شــرکت کردنــد  شــوراي 
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کانديداهــاي زن بــه مجلــس راه يافتنــد. نگاهي 
به مشــاغل و وضعيــت خانوادگــي و طبقاتي اين 
نمايندگان نشــان مي دهد که اکثــر قريب  به اتفاق 
آنان داراي مشاغل دولتي بودند و خود يا خانواده 
آن هــا وابســتگي انکارناپذير به دولت و دســتگاه 
حاکم داشــتند. عــاوه  براين تمامــي نمايندگان 
زن، عضو يا رئيس جمعيت ها و ســازمان هاي زنان 
بودنــد. برخي از اين ســازمان ها وابســته به دولت 
بود. کمااينکه برخي نيز توســط همسر و خواهران 
شاه اداره مي شــدند. اکثر نمايندگان زن از طرف 
احــزاب دولتي اين دوره، نظير حزب ايران نوين و 

رستاخيز، کانديداي نمايندگي شده بودند.
ناگفته پيداســت کــه در هميــن راســتا، زنان در 
انتخابات انجمن هاي ايالتي و واليتي نيز شــرکت 
کرده و حتي کانديدا شــدند. کمااينکه وقتي يک 
زن در اصفهان به نمايندگي مردم در انجمن شــهر 
انتخاب شد، به شدت مورد اعتراض برخي اهالي و 
علما قرار گرفت. حتي »هيئــت علميه اصفهان« از 
تشکل هاي باســابقه آن شهر، طي مخابره تلگرافي 
به اســداهلل علم نخســت وزير، شــرکت بانوان در 
انتخابات را مباين با شــرع و قانون اساســي اعام 
کرد. همچنيــن آيت اهلل گلپايگانــي از مراجع قم، 
بــا قائم مقام الملک رفيع- از مقامات دربار- تماس 
تلفني گرفت و درخواســت نمــود، اعتراض وي 
را به نخســت وزير اباغ نمايــد. کما اينکه آيت اهلل 
شــريعتمداري نيز از همين طريــق، مخالفت اهالي 
اصفهــان را بــا نماينده شــدن يک زن بــه اطاع 

نخست وزير رساند.41

نتيجه گيري
 بررســي بازتاب ها و بازخوردهــاي قوانين مربوط 
بــه شــرکت زنــان در انتخابــات طي پنــج دهه، 
بيانگر برخي چالش هاي عميق در ميان ســه عنصر 
تأثيرگــذار: تشــکل هاي زنان، نيروهــاي مذهبي 
به خصوص مرجعيت و باالخــره دولت هاي وقت 
مي باشــد. در تمام ايــن دوران نيروهــاي مذهبي، 
نه تنها در قبال برخي از رويکردهاي نوين مقاومت 
کــرده، بلکــه در تعامــل حقوقي با نهــاد دولت، 
هيئــت حاکمــه را از اتخــاذ تصميمــات خاف 
شــريعت برحذر مي داشــت. به هرحال تعامات و 
تقابل هاي ميان ســه نيرو مذکور نشان مي دهد که 
هــرگاه دولت هــاي وقت در مناســبات خويش با 
نيروهاي مذهبي به خصــوص مرجعيت اعلم وقت 
به يک تعامل نســبي رســيده، به طوري که جايگاه 
و شــأن مرجع تقليد وقت را به رســميت شناختند، 
از دســت بردن در قانــون و تغيير يا تفســير مفاد يا 
مــاده مطلوب نظر خويش خــودداري ورزيده اند. 
کما اينکه ايــن نکته درباره دوره مرجعيت آيت اهلل 
بروجرد، علي رغم فشارهاي و تبليغات تشکل هاي 
زنان پيــش آمد و آيت اهلل مانع اصــاح يا اجراي 
لوايحــي مانند تحديد مالکيت و شــرکت زنان در 

انتخابات گرديد.
امــا در دورانــي که روابــط دولت ها بــا نيروهاي 
مذهبي به طور عام و بــا مراجع تقليد به طور خاص 
مســاعد نبود و به تعبيري دولت ها نقش و جايگاه 

مراجــع را ناديده مي گرفتند، به ســهولت اقدام به 
اصاح، تصويب و باالخره اجراي قوانين موردنظر 
خويــش- علي رغم مخالفت مراجــع- مي کردند. 
کمااينکه در دوره جانشــينان آيت اهلل بروجردي، 
در نخســتين ســال هاي دهــه چهل، چنيــن تقابلي 
ميان دولت هاي امينــي و علم با مراجع تقليد وقت 
پيش آمد. آن دو نخســت وزير بــا تبليغات فراوان 
و با ادعاي پاســخ بــه نيازهاي داخلــي و مطالبات 
بين المللــي، به ترتيــب، راه اصاحــات ارضي و 

شرکت زنان در انتخابات را هموار کردند.
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جايگاه مراجع را ناديده مي گرفتند، 
به سهولت اقدام به اصالح، تصويب 
و باالخره اجراي قوانين موردنظر 
خويش- علي رغم مخالفت مراجع- 

مي کردند
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زمينه ها، ص 543؛ همچنين: آرشــيو مرکز اسناد انقاب 

اسامي، شماره بازيابي 661، ُکد 1/641، ص 22.
37- جــواد منصوري، تاريخ قيام 15 خــرداد به روايت 
اسناد، ج2، تهران، مرکزاســناد انقاب اسامي، 1378، 

صص325-324
38- اصغر صارمي شــهاب، احزاب دولتي و نقش آن ها 
در تاريــخ معاصــر ايران، تهــران، مرکزاســناد انقاب 

اسامي، 1378، ص95
39- در اينجا اين ســؤال قابل تأمل مطرح اســت که: آيا 
تحريــم انتخابات ربطي به شــرکت زنــان در انتخابات 
داشت؟ سؤالي است که نگاره درصدد بررسي و تحليل 
آن در قالب مقاله اي براي همايش ششــم تاريخ مجلس 

شوراي ملي- مجالس دوره هاي 21 و 22 – مي باشد.
40- مصاحبه دکتر باقر عاقلي با کتاب هفته، شــماره43، 
20 بهمن 1380، ص8، نامبرده اين مصاحبه را به مناسبت 
انتشار کتاب ســه جلدي خود به نام »شرح حال رجال و 

مشاهير سياسي ايران« به عمل آورده است.
41- آرشيو سازمان اســناد ملي، شماره بازيابي، 45732 

و 45733■

علي دوانــي، نهضت روحانيون ايران، جلــد 3 و 4 )در 
يک مجلد(، تهران، مرکز اسناد انقاب اسامي، 1378، 
ص 55. به نظر مي رسد آيت اهلل بهبهاني از اين اقدام يعني 
ضميمه کردن نظرات مراجع پيشين به تلگراف خويش و 
ارســال آن براي شــاه، ضمن يادآوري مسبوق به سابقه 
مخالفــت مراجع بزرگ با شــرکت زنــان در انتخابات، 
جنبه تبليغاتي آن نيز مي باشــد؛ زيرا تعداد زيادي از متن 
الصاقي ايــن اعاميه- مجموعه نظرات راجع مذکور در 
يک برگه- از مراکز عمومي توســط مأموران ســاواک 
جمــع آوري و در داخــل پرونده هاي مراجــع مرتبط به 
موضوع اليحه انجمن ها قرار گرفت که اينک در آرشيو 
مرکز اسناد انقاب اســامي نگهداري و قابل دسترسي 

است.
20- بــراي متن اصلي و اوليــه آن رک به: علي دواني، 

نهضت روحانيون ايران، ج 3 و 4، ص 55
21- براي متن اصلي اين تلگــراف رک به: عبدالرحيم 
عقيقي بخشايشــي، يکصد سال مبارزه روحانيت مترقي، 
قــم، دفتر نشــر نويــد اســام، 1358، صــص 65-58. 
همچنيــن: خاطرات 15 خرداد )دفتــر پنجم(، ص 251، 
همچنين: نهضــت روحانيون ايــران، ج 3 و 4، ص 55. 
الزم به تذکر اســت که مخاطب آيت اهلل حجت در اين 
تلگراف آيت اهلل بهبهاني مي باشــد، که معموالً به عنوان 

واسطه ميان مراجع و دربار و شاه عمل مي کرد.
22- خاطرات 15 خــرداد )دفتر پنجم(، ص 251. ضمناً 
اين تلگــراف در کتاب »نهضت روحانيون ايران« نيامده 

است.
23- مجموعــه تأليفــات، نطق ها، پيام هــا، مصاحبه ها و 
بيانــات اعلي حضرت همايــون محمدرضاشــاه پهلوي 
آريامهــر شاهنشــاه ايــران، ج 4، دي مــاه 1341 تا آبان 
1344، تهــران، کتابخانه ســلطنتي، بي تا، صص 3058 ـ 

.3046

24- مايــکل ليدين و ويليام لوئيس، هزيمت، شکســت 
رســوايي امريکا در ايران، ترجمه احمد سمعيي، تهران، 
ناشــر، 1362، ص 38. همچنيــن: بــاري روبين، جنگ 
قدرت ها در ايران، ترجمه محمود مشــرفي، انتشــارات 

آشتياني، 1363، ص 92
25- مارک. ج. گازيوروسکي، سياست خارجي امريکا 
و شاه: بناي دولتي دست نشانده در ايران، ترجمه فريدون 

فاطمي، تهران، نشر مرکز، 1371، ص 309
26- ماروين زونيس، شکست شاهانه: ماحظاتي درباره 
سقوط شاه، ترجمه اسماعيل زند و بتول سعيدي، تهران، 

نشر ني، 1371، ص390
27- رابرت گراهام، ايران ســراب قدرت، ترجمه فيروز 

فيروزنيا، تهران، سحاب کتاب، 1358، ص 161
28-  اسناد انقاب اسامي، ج 1، ص 57.
29- صحيفه امام، ج 1، صص 137 ـ 135.

30- قيام 15 خرداد به روايت اســناد، ج 1: زمينه ها، ص 
.477

31- در اينجــا ذکر اين نکته خالي از لطف نخواهد بود 
که برخي نويســندگان از آن جمله علــي دواني، بعدها 
نسبت به مخالفت مراجع با شرکت زنان در انتخابات در 
کتب خويش به گونه اي وارونه عمل کردند. نامبرده در 
نقل متن اعاميه هاي مراجع در اين خصوص، آن قسمت 
از متن اعاميه هاي مراجع را که درباره اعام مخالفت با 
شرکت زنان در انتخابات بود، بدون نقطه چين گذاشتن 
و ... حــذف کرده اســت. بــراي اطاع بيشــتر، رک به 
مقاله اي از نگارنده با عنــوان برخي خطاهاي دو کتاب: 
نهضت روحانيون ايران و نهضت امام خميني، دوماهنامه 

چشم انداز ايران، ش 85، ارديبهشت و خرداد 1393
32- صحيفــه امــام، ج 1، صــص 150ـ  145، البته علي 
دواني که معتقد است اين اعاميه را »امام خميني نظر به 
مصالحــي در آخر امضا کرده بودند و به خاطر محتواي 

کتاب بخوانيد و هديه دهيد
نشــر صمديه به مدير مســئولي لطف اهلل ميثمي افتخار دارد که در مدت شانزده 
سال چندده کتاب سياسي- راهبردي را به مرحله چاپ و انتشار رسانده است. در 
همين راستا بر آن است تا براي خوانندگان نشريه سياسي- راهبردي چشم انداز 
ايران که عالقه مند به تهيه اين کتاب ها هســتند، بــا تخفيف ويژه 20درصدي، 

کتاب هاي درخواستي را ارسال کند. 
متقاضيان مي توانند مبلغ محاسبه شده را به شماره حساب 7414258725، 
حساب پس انداز بانک ملت شعبه توحيد، به نام لطف اهلل ميثمي واريز نمايند.
کتاب فروش هاي سراسر کشور نيز مي توانند براي سفارش کتاب، با مؤسسه توزيع سراسري 

»کتاب گستر« به شماره تلفن هاي 2-22024141 و 22019795 تماس بگيرند. 
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اگر خواهان اشتراك نشريه چشم انداز ايران هستيد:
لطفا برگ اشتراک را کامل و خوانا پر کنيد.

خوانندگان محترم مي توانند حق اشتراک را  به حساب سيبا 0106073700001 بانک ملي شعبه دانشگاه کد 87 به نام لطف اهلل 
ميثمي، يا به شماره حساب جام 18367904 يا به شماره کارت 6104337244581219 بانک ملت شعبه ميدان توحيد کد 6756/1 

به نام لطف اهلل ميثمي واريز نماييد.
»لطفا پس از  واريز مبلغ مشخصات خود را به دفتر نشريه اعالم کنيد«

در صورت واريز به کارت حتما شماره پيگيري خود را اعالم فرماييد. •
در صورت تغيير آدرس يا شماره پالک حتما به اطالع دفتر نشريه برسانيد. •
بريده يا رونوشت برگه تکميل  شده را به همراه اصل رسيد بانکي با پست سفارشي يا از طريق نمابر ارسال فرماييد. •
%20 تخفيف به دانشجويان ) با ارائه کپي کارت دانشجويي( و همچنين طرح اماني رايگان براي کساني که توانايي خريد نشريه را ندارند )با ارسال  •

نامه( در نظر گرفته شده است.
خوانندگان گرامي مي توانند نقدها و نظرهاي خود را به شماره 09101475887 پيامک کنند. •

فرم درخواست اشتراک 
نام و نام خانوادگي:.................................................................................................................................................................................
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نشاني:
..................................................................... کدپستي:   ............................................................... تلفن:  
»قيد کدپستي الزامي است«

آدرس: تهران صندوق پستي 13445/895    تلفن:  66936575_021 

حق اشتراک یک ساله داخل کشور: 600.000 ریال
خارج از کشور: اروپا 1.800.000 ریال - آمریکا 2.400.000 ریال 

مراکز فروش کتاب هاي انتشارات صمديه در شهرستان ها:
شيراز، خيابان قصرالدشت، بين خيابان پوستچي و صورتگر، کوچه هشتم. کتابفروشي بهار، زمان ثاني 0711-2346458 ♦
اصفهان، شاهين شهر، بلوار امام، مجتمع معيني، کتاب پژوهش ♦
رشت، بلوار نامجو، نرسيده به ورزشگاه شهيد عضدي، روبروي کلينيک امام سجاد)ع(، کتابفروشي مرغ سحر. 01333337428 ♦
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مــن فکر مي کنم اين مهم اســت کــه هرکدام به 
اختافــات داخلي هــم احترام بگذاريم و ســعي 
نکنيــم که بــا يک طــرف کار کنيم... بــراي من 
مشــکل است بشنوم که دولت من آنچه الزم بوده 
است براي اسرائيل انجام نداده است. رويکردهاي 
متفاوتي که داريم باعث نخواهند شــد که تهديد 
مــردم يهودي را که به لحاظ تاريخي با آن روبرو 
بوده اند و يا در آينده روبرو خواهند بود، نفهميم.

اوباما با حمله نظامي اسرائيل به تأسيسات هسته اي 
ايران مخالفت مي کند و مي گويد:

اين حمله فقــط مي تواند برنامه اتمــي ايران را به 
تأخير بينــدازد، اما بهانه اي خواهد شــد که ايران 
با کنار گذاشــتن تعهدات بين المللي اش به ســوي 

ساختن بمب گام بردارد.
اوباما، سياست هاي خود را در مورد متحد ديرپاي 

امريکا، عربستان، هم روشن مي کند:
... عربســتان بــا تهديدهاي خارجي مواجه اســت 
و واشــنگتن هم اين کشــور را در برابر تهديدات 
تقويــت مي کند، امــا مهم تر؛ تهديدهايي اســت 
که از داخل اين کشــور نشأت مي گيرند و باعث 
مي شــوند جوانان بــه دليل عدم اشــتغال، از خود 
بيگانه شــوند و به ايدئولوژي مخرب و نيهيليستي 
روي بياورنــد و در بعضي موارد بــه اعتقادي که 
در عربستان، راه حل قانوني- سياسي وجود ندارد. 
چگونه ما مي توانيم توانايي دفاعي شما )عربستان( 
را عليه تهديد خارجــي، افزايش دهيم و همچنين 
چگونــه مي توانيم بنيان سياســي اين کشــورها را 
مســتحکم کنيم که جوانان سني احساس کنند که 
چيزي غيــر از انتخاب داعش هم وجود دارد. من 
فکر مي کنــم بزرگ ترين تهديــد از طرف ايران 
نيست، بلکه از نارضايتي درون اين کشورهاست. 
... ايــن گفت وگوي بســيار ســختي اســت؛ ولي 

مجبوريم که آن را انجام دهيم.
اوبامــا، مجدداً بــه مســائل ايــران بازمي گردد و 

عميق تر به آن مي نگرد:
هنوز همه چيز با ايران تمام نشــده، خيلي کار بايد 
انجام شــود. مشــکات در هر دو کشــور وجود 
دارد... بايد اين موضوع را به رسميت بشناسيم که 
ايران کشوري پيچيده اســت. درست مانند ما که 
کشــوري پيچيده هستيم. شکي نيست که تاريخي 
بين دو کشــور وجود دارد و بدگماني عميقي بين 
دو کشور هســت که به اين زودي رفع نمي شود. 

بهتــري براي مــردم کوبا فراهم شــود. اگر هم به 
نتايج بهتري منتهي نشد، مي توانيم سياست هايمان 

را تنظيم کنيم.
هميــن نظر در مــورد ايــران نيز صــدق مي کند. 
کشــوري بزرگ تر و خطرناک کــه در فعاليت ها 
و عمليات هايي که به مرگ شــهروندان امريکايي 
انجاميده، دخالت داشــته است. اما حقيقت ماجرا 
اين اســت: بودجــه نظامي ايران فقــط 30 ميليارد 

دالر و بودجه ما بيش از 600 ميليارد دالر است.
ايراني هــا مي فهمند که نمي تواننــد با ما بجنگند... 
دکترين من اين است: همکاري مي کنيم، اما همه 

توانايي هايمان را حفظ مي کنيم.
اوباما ســعي مي کند متحدان خود را قانع کند و بر 

نکات مهمي تأکيد دارد:
مي گوينــد ايــران کنترل  ناپذيــر اســت. اين طور 
نيست. تمام گزينه ها را حفظ کرده ايم... ساده لوح 
هم نيســتيم. اگر بتوانيم ايــن پرونده ها را از طريق 
ديپلماتيــک حل کنيم، ايمن تــر و امن تر خواهيم 
بود و در موقعيت بهتري براي کمک به متحدانمان 
قــرار خواهيم گرفت و کســي چــه مي داند ايران 
ممکن اســت تغييــر کند و اگر اين اتفــاق نيفتاد، 
توانايي هــاي بازدارندگــي و برتــري نظامــي ما 
همچنان ســر جايشان هســت. ما توانايي هايمان را 
بــراي دفاع از خود و متحدانمــان رها نمي کنيم و 
اگر اين توافق انجام شــود نيروهاي درون ايران را 
که مي گويند: »نبايد همه چيز را از دريچه ماشــين 
نظامي مان ببينيم و به توســعه علم، فنّاوري، ايجاد 
اشتغال و توســعه  مردمان هم توجه داشته باشيم«، 

تقويت خواهيم کرد.
اوباما در مورد اســرائيل و اختافــات خود با آن 

مي گويد:
اســرائيل قدرتمند است. ما اشــتراکات زيادي با 
اســرائيل داريم، از خانواده گرفتــه تا خون... من 
بايد اين امکان را داشــته باشــم که با سياست هاي 
شهرک ســازي اســرائيل مخالفــت کنــم، بدون 
اينکه به چشــم يک مخالف اســرائيل ديده شوم. 
نتانياهو  بنياميــن  بــراي نخســت وزير  همچنان که 
بايد اين امکان وجود داشــته باشــد با سياست من 
مخالفت کند، بدون اينکــه در مقام يک مخالف 
حزب دموکرات شــناخته شــود... در مقابل نقاط 
اشــتراک فراواني کــه وجــود دارد، تفاوت هاي 

راهبردي نيز وجود دارد.

تيتــر فــوق، عنــوان مصاحبــه  مفصــل اوبامــا با 
روزنامه نــگار باتجربه و معــروف نيويورک تايمز 
اســت که خــود حکايــت از اين دارد کــه اوباما 
مي خواهــد دکترين جديــدي را در منطقه معرفي 
کند. سعي مي کنيم، اين دکترين را از اين مصاحبه 
و ساير مصاحبه ها و مواضع اوباما استخراج کنيم و 
بعد بحث و تحليل کرده و ابتکاراتي که ايران بايد 
در پيش گيرد تا دکترين اوباما که در تضاد کامل 
با دکترين جنگ طلبان امريکاست و در اين مقطع 
زماني با منافع ملي ايران مي تواند همســو شود، در 

منطقه تحقق يابد.
اوبامــا، هم پس از اعام توافــق و هم در مصاحبه 
مفصــل خود با »تومــاس فريدمن«، ســتون نويس 
روزنامــه نيويورک تايمز1، اين توافق را »تاريخي« 
خوانــد که قدر آن را بايد دانســت و همچنين آن 
را توافقي ناميد که يک بار در تاريخ پيش مي آيد. 
ايــن جمات حکايت از چه چيزي در ذهن اوباما 
دارد؟ فريدمن از او مي پرســد که »دکترين اوباما« 
را در فاصله گرفتن از سياست هاي گذشته  امريکا 
در مورد انــزواي طوالني مدت برمه، کوبا و ايران 

توضيح دهد.
اوباما، دکترين خود را چنين توضيح مي دهد:

امريکا با قــدرت فوق العاده اش بايد براي مواجهه 
بــا رويکردهــاي حساب  شــده اي کــه مي توانند 
امکان هــاي جديدي را ايجاد کننــد، بدون اينکه 
براي ما خطري داشته باشد، آمادگي داشته باشد؛ 
ماننــد تاش براي محکم کردن يــک توافق نامه با 
ايــران که هم اجازه بدهد اين کشــور بخشــي از 
تأسيســاتش را حفظ کند و هم توانايي اين کشور 
را براي ساختن بمب اتم، حداقل براي 10 سال از 
بيــن ببرد... چيزي که به نظر مي رســد، بعضي آن 

را نمي فهمند.
اوبامــا در توضيح دکترين خــود صراحت به کار 

مي برد:
...کوبا کشــور کامًا کوچکي اســت. کشــوري 
نيســت که امنيت ما را تهديد کند. بنابراين دليلي 
وجود ندارد اين امکان را امتحان نکنيم که شرايط 

ايران و دکترين اوباما
گفت وگوي توماس فريدمن با اوباما

محمدحسين رفيعي 



91
ره 

ما
شـ

 | 9
د 4

ردا
 خ

ت و
ش

به
ردی

 | ا
16

2

91
ره 

ما
شـ

 | 9
د 4

ردا
 خ

ت و
ش

به
ردی

 | ا
16

3

کند کــه بين »ايــران تهاجمي« و »ايــران دفاعي« 
کــه حق ايران اســت، تفــاوت قائل شــوند. او به 
نگراني هــاي ايرانيانــي کــه نگران »تغييــر رژيم« 
هســتند و طرفــداران »تغييــر رژيــم« در امريکا، 
تأکيــد مي کند کــه: »تأکيد مي کنم قرارداد 
هسته اي بر مبناي ايده تغيير رژيم استوار 
نشده اســت«. او نظارت بر تأسيسات هسته اي 
ايــران را »بي ســابقه و فراتر از پروتــکل الحاقي« 
مي داند مي گويد: به هر جا که مشــکوک شويم، 
بازرســي انجــام خواهد شــد و اگر ايــران با اين 
بازرسي ها مخالفت کند؛ »سازوکار بين المللي«اي 
وجود دارد که اگر طبق اين ســازوکار بازرســي 
صورت بگيرد، ايران حق وتو ندارد. اوباما، تعليق 
تحريم ها را از موقعي مي دانــد که ايران تعهدات 
خود در مورد فوردو و سانتريفيوژها را اجرا کند4.

اوباما از تبديل ايران به قدرت منطقه اي هم سخن 
مي گويد؛ اگر ايران اظهارات ضد اســرائيلي، ضد 
ســني، ضد يهود،...5 را کنار بگذارد و اگر قدرت 
نظامــي اش را فقط براي محافظــت از خود حفظ 
کند و به عنوان يــک بازيگر بين المللي نقش خود 
را ايفا کنــد، مي تواند به قــدرت منطقه اي تبديل 
شود، نه اينکه در مجموعه اي از جنگ هاي نيابتي 

درگير شود.
اوباما، جمعيت، مســاحت و منابع ايــران را براي 
قــدرت منطقــه اي ايران ذکــر مي کنــد و تأکيد 
مي کنــد که ايــران براي تبديل شــدن بــه قدرت 
منطقه اي، نيازي به بمب اتمي، ضديت با يهوديان، 

اسرائيل و سني ها ندارد.
اوباما در مــورد تحريم هاي مربوط به تســليحات 
کشــتارجمعي، موشک ها، حقوق بشر و تروريسم 

هم سخن گفته و مي گويد:
تحريم هاي مربوط به تســليحات کشــتارجمعي و 
موشــک ها باقي خواهند ماند. برخي از تحريم ها 
مربوط به حقوق بشــر و تروريســم هســتند که با 

توافق هسته اي، وضع بهتر خواهد شد.
اوباما، در مورد کشــورهاي حاشــيه خليج فارس، 
سعي کرده اســت که ضمن توجه دادن به شرايط 
داخلــي آنها، نگرانــي آن ها را کاهــش دهد. او 
بــه اين کشــورها هشــدار مي دهد که »بــه دنبال 
اصاحات داخلي در اين کشــورها باشند« و براي 

و ثابــت کردنــد زماني که مســئله غــرور و بقاي 
ملي شــان مطرح باشد در برابرســختي ها مقاومت 

مي کنند.
اوباما به مخالفان اين تفاهم در مســير توافق، براي 
فعاليت هاي هســته اي ايــران اطمينــان مي دهد و 
مي گويد: ما در قلب برنامه هسته اي ايران خواهيم 
بود؛ درحالي که قبًا چنيــن وضعيتي نبود. او اين 
ادعــا را بر پايه ؛ »نظارت بي ســابقه« بر تأسيســات 
هسته اي، »محدوديت هاي 20  ساله« برنامه هسته اي 
و »تعليق ده ســاله« فعاليت هاي هسته اي ايران و سه 
برابر کــردن زمان »گريــز هســته اي«3 مي داند. او 
رويکرد ايران به فنّاوري هسته اي را منطقي و حق 
ايران مي داند و به عملکرد گذشته امريکا و غرب 

در مورد ايران انتقاد مي کند و مي گويد:
وقتي کــه امريــکا و قدرت هــاي غربــي اوليــن 
دموکراسي شــان )اشــاره به دولت دکتر مصدق( 
را در حمايت از شــاه ســرنگون کردند. وقتي در 
جنگ وحشــتناک هشت  ســاله با عــراق از صدام 
حســين حمايت کردند... چيزي کــه معادله را به 
هم مي زند، زماني اســت که يک کشــور ســاح 
هسته اي به دست مي آورد... شاهد آن کره شمالي 
که به علت داشــتن ساح هســته اي، يک دولت 
مسئله دار و بسيار خطرناک اســت. اگر بتوانيم از 
اين اتفاق در ســاير نقاط جهــان جلوگيري کنيم، 
آن چيزي اســت که به ريســک خــود مي ارزد... 
آنچه به اســرائيلي ها مي توانم بگويم عبارت است 
از: اول ـ ايــن بهترين روش ماســت کــه مطمئن 
شويم؛ ايران ساح هســته اي نخواهد داشت. دوم 
ـ اين پيام روشــن به ايــران خواهد بود که در کل 
منطقه اگر کســي متعرض اســرائيل شود، امريکا 
آنجــا خواهد بود. مــن فکر مي کنم کــه ترکيبي 
از يک مســير ديپلماتيک ازيک طرف و هم زمان 
ارســال يک پيام روشــن به ايرانيان که شــما بايد 
رفتــار خود را عــوض کنيد و اينکه مــا از تداوم 
هر فعاليت تهاجمي ناپايدارســازي، از متحدانمان 
حفاظت خواهيم کرد، نه تنها دوستانمان را مطمئن 

خواهد ساخت که تنش را پايين خواهد آورد.
او، حــق ايــران مي داند بــراي به دســت آوردن 
فنّاوري و رســيدن به علم و دانــش و توليد، اقدام 
کنــد. او ســعي مي کند به مخالفان خود گوشــزد 

تحرکات ضدامريکايي، ضداسرائيلي و ضديهود 
آنها عميقاً نگران کننده است. گرايش هاي عميقي 
در اين کشور وجود دارد که نه تنها با منافع امنيت 
ملي ما در تضاد است، بلکه با منافع متحدين ما در 
منطقه ]خاورميانه[، در تقابل است. اختافات ما با 

ايراني ها واقعي است.
اوبامــا، در مورد ايران به نشــانه هاي مثبت، از نظر 

خود هم، با صراحت اشاره مي کند:
...آنچــه مــا مشــاهده کرديم اين اســت که يک 
گرايش عمل گــرا در رژيم ايران وجــود دارد... 
آن هــا نگران امنيت خود هســتند. تاانــدازه اي به 
واکنــش مردمشــان حســاس و جوابگو هســتند. 
انتخــاب رئيس جمهور روحاني اين را نشــان داد 
کــه با تأکيد آن ها بر اقتصاد و خواسته شــان براي 
وصل شــدن بــه اقتصــاد جهاني، اشــتهاي زيادي 
در ميان ايراني ها براي پيوســتن بــه جامعه جهاني 
وجود دارد... فرصتي براي نيروهايي ايجاد شــده 
که مي خواهند از چارچوب تنگ نظرانه سال هاي 
پيشــين خارج شــوند و در مســير متفاوتــي قرار 
بگيرند. اين يک گسست راديکال نيست، اما فکر 
مي کنم شانســي به ما داده شــده که نوعي جديد 
از روابط را تجربه کنيم و به نظرم توافق هســته اي 

مي تواند بستري بالقوه براي تحقق اين امر باشد.
او، در مــورد رهبــري معتقد اســت کــه آيت اهلل 
خامنــه اي در نامه هايــش مــواردي کــه » ظلــم 
عليــه ايــران مي دانســته وجــود دارد« ولــي »به 
مذاکره کننــدگان ايراني ميــدان مانور براي دادن 
امتيــازات مهم داد تــا بتوانند چارچــوب توافقي 
را محقــق کنند«. اوباما معتقد اســت که »آيت اهلل 
خامنــه اي همچنــان به غرب بدگمان اســت و در 

مسائل بين المللي انعطاف ناپذير«.
اوباما مي گويد که آيت اهلل خامنه اي معتقد اســت 
»نظــام تحريمي که عليــه ايران اعمال شــد، اين 
کشــور را در بلند مدت تضعيف خواهد کرد و او 
درواقع خواســت ايران دوباره به جامعه ملل وارد 

شود«.
اوباما از غرور ملي ايرانيان هم سخن مي گويد: 

...ايران رژيمي اســت که در باالترين سطوح آن 
آرزوي محو اســرائيل و نفي هولوکاســت شــده 
 )Anti-Semitic( است و ايده هاي ضديهودي
دارند. کشــور بزرگي با جمعيت زيادي است که 

قدرت نظامي پيچيده اي دارد.
لذا، اسرائيل حق دارد نگران باشد که ايران مطلقاً 
ساح هســته اي به دســت نياورد. حمله نظامي يا 
مجموعه اي از حمات نظامي فقط برنامه هسته اي 
را بــه تأخير خواهد انداخــت و تندروهاي ايراني 
خواهند گفت: » موقعي که شــما ســاح هسته اي 
نداشــته باشــيد، اين اســت آنچه اتفــاق مي افتاد: 

حمات نظامي امريکا«.
اين مســئله هسته اي به مســئله غرور و ناسيوناليسم 
ايرانــي پيوند خــورده و حتــي اصاح طلب ها نيز 
با بخشــي از برنامه هســته اي در داخل کشورشان 
موافــق هســتند... چگونــه ايراني هــا در جنــگ 
هشت ســاله با عــراق يک ميليــون کشــته2 دادند 

توماس فريدمن و اوباما
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منتقدان نه تنها در روش مديريت مســئله هسته اي، 
بلکه تقريباً در مورد همه چيز دچار اشــتباه بودند. 
آنهــا مي گفتنــد ايــران هيــچ گاه ارزشــي براي 
وعده هاي خود قائل نيســت. آنها کامًا در اشتباه 
بودند. آژانــس بين المللي انرژي اتمي بارها تأييد 
کرده که ايران به تعهدات خود وفادار بوده است. 
امروز نيز باراک اوباما اين اقدام رئيس جمهور را 

تحسين کرده است.
منتقدان مي گفتند ايــران فقط زمان مي خرد. آنها 
در ايــن مورد نيز اشــتباه مي کردند. هر دو طرف 
بــا صداقت مذاکــره کردند. اگــر ايراني ها فقط 
بــه قصد خريد زمــان مذاکره مي کردنــد بهترين 
شانس براي ترک مذاکرات را زماني داشتند که 
47 ســناتور نامه اي نوشــته و در آن اعام کردند 
که توافــق را خنثي خواهند کــرد. اگر ايران در 
آن زمان ميز مذاکــرات را ترک مي کرد، جامعه 
جهاني اين کشــور را ســرزنش نمي کــرد. ايران 
چنيــن اقدامي را انجام نــداد و برعکس، در تمام 

طول تعطيات نوروزي به مذاکرات ادامه داد.
منتقــدان اظهار مي کردند کــه مذاکرات طوالني 
شده اســت. مدت متوســط براي توافقات کلي، 
899 روز بوده که 2/4 سال مي شود. توافق مربوط 
به ايران فقط 1/5 سال طول کشيده که سريع تر از 

توافقات کلي است.
منتقــدان مي گفتنــد ايــران به علت نظــر رهبري 
عالي  مقــام و ايدئولوژي دولتــي، هيچ گاه حاضر 
به معامله نمي شــود. مجدداً بايد گفت آنها اشتباه 
مي کردند. همان طور که هفته گذشــته در نشريه 
آتانتيک شرح دادم، آيت اهلل خامنه اي همواره به 
مذاکرات نظر مثبتي داشــته است، به شرط اينکه 

منافع ملي ايران را تأمين کند.
اقدام هاي زيادي باقي مانده تا انجام شــود. اوباما 
هنــوز نبرد در کنگره را نبرده اســت. اين اقدامي 
ساده نيســت، اما او مزيت بزرگي دارد. هر آنچه 
منتقــدان گفته انــد اشــتباه از آب درآمــده و هر 
قولــي که او داده قــادر به انجام آن بوده اســت. 
درنهايت اينکــه رهبران واقعي مي دانند تاريخ در 
مورد آنها براساس انتقادهاي بي اساس که از آنها 
مي شــود قضاوت نمي کند، بلکه براســاس ميزان 
شــجاعتي که براي به دســت آوردن صلحي فراتر 
از امر معمــول ابراز مي دارند مــورد داوري قرار 

مي گيرند.
*Trita Parsi

نشنال اينترست■ منبع: 

موضوع به همين ســادگي است: صلح پيروز شد 
و جنگ شکســت خــورد. بدون هيــچ ترديدي 
چارچــوب بيانيه اي که ارائه شــد، به بخشــي از 
تاريخ تبديل شد. يعني براي نخستين بار هم برنامه 

هسته اي ايران و هم تحريم ها تنزل يافت.
همان طور که در ســال 2003 در مقاله »هم پيماني 
ارزشــمند، توافقات مخفي ايران و امريکا« شرح 
دادم، ايران فقط 164 ســانتريفيوژ داشت. در اين 
مقاله به گفت وگوي ايران و امريکا اشــاره شــد، 
امــا دولت جورج بوش از اين امــر اجتناب کرد. 
ديک  چني، معاون رئيس جمهور امريکا در پاسخ 
اين پيشــنهاد به طعنه گفت: »ما با محور شــرارت 
گفت وگــو نمي  کنيم.« در عوض دولت بوش راه 
تحريم هــا و تهديد به جنــگ را در پيش گرفت. 
ايران نيز برنامه  هســته اي خود را توســعه بخشيد. 
اين کشــور تا ســال 2005، سه هزار ســانتريفيوژ 
داشــت. ايران دوباره بحث توقف توســعه برنامه 
هسته اي خود و آغاز گفت وگوها را مطرح کرد، 
اما اياالت متحــده دوباره از اين امر اجتناب کرد. 
تا زمان به قدرت رســيدن باراک اوباما، ايراني ها 
حدود 8000 ســانتريفيوژ داشــتند. اوباما پس از 
شــروع دوران رياســت جمهوري و بــا شکســت 
تاشــي انــدک در حوزه ديپلماســي، فشــار از 
طريــق تحريم هــا را آغــاز کــرد. همان طور که 
اياالت متحده تحريم هاي بي ســابقه خود را آغاز 
کــرد، ايران نيز به فعاليت هاي اتمي خود شــدت 
بخشــيد. ايران تــا پايــان ســال 2013، 22 هزار 
ســانتريفيوژ داشت. اين کشــور ذخيره بزرگي از 
اورانيوم غني شــده هم در سطح ضعيف و هم در 
ســطح متوســط داشــت. ايران بر چرخه سوخت 
مسلط شــد. افزايش فشــارها و تحريم ها به توليد 
افزايش تدريجي  انجاميد.  بيشــتر  سانتريفيوژهاي 
فشــارها بــه آرامــي اياالت متحده را بــا بدترين 
گزينــه يعني جنگ روبرو ســاخته بــود. تا اينکه 
گزينه ديپلماســي بــا انتخاب حســن روحاني در 
ايــران و همکاري باراک اوبامــا در امريکا آغاز 
شــد. اکنون و با تقدير از پافشــاري و ديپلماسي 
خســتگي ناپذير دو طرف اســت که رشــد برنامه 
اتمي ايران متوقف شــده و حتي براي نخستين بار 
است که تعداد سانتريفيوژهاي فعال ايران کاهش 
يافته است. هيچ روش ديگري به اين امر نينجاميد 

و منتقدان نمي توانند از اين امر ايرادي بگيرند.

حل مشکات داخلي خود به تغييرات تن دهند و 
گفت وگوي مؤثر با ايران داشــته باشند. او اظهار 
اميــدواري کرده که با ايجاد توازن در منطقه ميان 
ايران و عربســتان، توجه همه نيروهــا معطوف به 

مبارزه با داعش در خاورميانه شود.

توافق هســته اي با ايران نقطه آغاز يک 
طرح بزرگ است

اوبامــا در پايان ايــن مصاحبه  مفصل، اســتراتژي 
آينــده خود را در منطقه به طور خاصه و با تلويح 

بيان مي کند و مي گويد:
ما همــکاري مي کنيم، اما درنهايت توانايي هايمان 
را هم حفــظ مي کنيم... ايــران نمي تواند به بمب 
اتم دســت يابد... اميدوارم قرارداد اخير دوره اي 
جديــد از روابط ايران و امريــکا و همچنين ايران 
و همسايگانش باشــد. منافع بنيادين اياالت متحده 
نفت نيســت، ســرزمين نيســت. منافع مــا در اين 
اســت که همه در صلح زندگي کنند، متحدانمان 
موردحملــه قرار نگيرند. بشــکه هاي بمب بر ســر 
کودکان ريخته نشــود و آوارگي هاي بزرگ رخ 
ندهــد. منافع ما در اين اســت که مطمئن شــويم 
منطقه کار مي کند و اگر منطقه به خوبي کار کند، 
اين يک طرح بزرگ است که فکر مي کنم توافق 

هسته اي با ايران نقطه آغاز اين طرح است.

پي نوشت
1-www.mytimes.com/ 2015/ 04/ 06/ opin-
ion/ Thomas-fridman-the-obama-doc-
trine-and-iran-interview-html?-r=o

2- اوباما در اينجا اشــتباه مي کند، تعداد شهداي جنگ 
حدود دويســت هزار نفر و معلولين جنگ حدود يک 

ميليون نفر بوده اند.
 Breakout time 3-منظور اوباما از گريز هســته اي
اســت که به زعم وي در گذشــته اگر ايــران تصميم به 
ساخت ساح هسته اي مي گرفت حدود چهار ماه زمان 
الزم داشــت و با اين تفاهم به يک ســال افزايش يافته 

است.
4- تعهــدات فردو، عدم غني ســازي اورانيوم و خروج 
مواد »شــکافت پذير«، اورانيوم، از آنجاست و در مورد 
ســانتريفيوژها از مســير توليد خارج کــردن، حدود 14 
هزار سانتريفيوژ خواهد بود که اين دو در کوتاه مدت، 

مقدور خواهند بود.
5-منظــور اوبامــا از مواضــع ضداســرائيلي، ادبيــات 
احمدي نــژاد و نظاميــان اســت که علناً خواســتار محو 
االّ  و  هســتند  جهــان  جغرافيايــي  نقشــه  از  اســرائيل 
مخالفت با اســرائيل و عدم به رسميت شناختن اسرائيل 
را در مصاحبــه ديگري و در پاســخ بــه نتانياهو، اعام 
کرده اســت. ضمنــاً ايــران، مواضع ضد يهود نداشــته 
اســت ولي در رابطه با برادران اهل تســنن در داخل و 
خارج کم کاري و ندانم کاري شــده است. در رابطه با 
کشورهاي سني همســايه سياست ايران زيگزاگي بوده 
و در دوران آقايان هاشــمي و خاتمي به ســمت تعامل 
ســازنده و در زمــان احمدي نــژاد به ســمت تخاصم، 

حرکت کرده ايم.■

نظر اشتباه جنگ طلبان در مورد ايران

برگردان: هادي عبادي

نويسنده: تريتا پارسي*
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گروهــي از دوســتان نظر من را درباره ســخنراني 
نتانياهو در کنگره امريکا جويا شدند. در زير نکاتي 

درباره اين سخنراني بيان مي کنم.
اين سخنراني مانند يک ميتينگ انتخاباتي بود؛ البته 
کــه نتانياهو براي يک دوره ديگر نخســت وزيري 
تبليغ مي کند، اما او در حال فعاليت براي جلوگيري 
از هر توافقــي با ايران که باعــث نزديکي ايران و 
امريکا مي شــود نيز هســت. )توافقي کــه او را از 

دشمن مورد عاقه اش محروم مي کند.(
در هر سخنراني سياسي، مطالبي که مي گوييد مهم 
است، اما مهم تر از آن مطالبي است که نمي گوييد، 
شما نمي خواهيد چيزي بگوييد که از ارزش هدف 
اصلي تــان بکاهد. بنابراين نتانياهو به چه مطالبي در 

سخنراني اش اشاره نکرد؟
ايــران ذخيره اورانيوم غني ســازي شــده اش را . 1

به شــدت و به ســرعت کاهش داده است. کارتون 
بمــب نتانياهو را به ياد داريد که قرار بود تابســتان 
گذشته منفجر شود؟ سوخت اين بمب خارج شده 
و احتمــاالً اين روند تا آخر ادامه خواهد داشــت. 

مطلبي که نتانياهو به آن اشاره نکرد.
برخاف تصور نتانياهــو که همه چيز طي دوره . 2

10 ساله )تعليق( تمام مي شود، بازرسي ها بعدازاين 
دوره ادامــه خواهد يافت. مطلبي که نتانياهو به آن 

اشاره نکرد.
رآکتور آب ســنگين اراک به طور دائمي تغيير . 3

کرده؛ بنابرايــن پلوتونيوم نزديک بــه صفر توليد 
مي کند. نتانياهو نه تنها به اين موضوع اشــاره نکرد، 
بلکــه ايــن رآکتــور و پولوتونيــوم آن را يکي از 

تهديدات موجود خواند.
او با ادعاي هميشــگي خود که ايــران به دنبال . 4

دســتيابي به ساح اتمي اســت، نظر سرويس هاي 
اطاعاتي امريکا و اسرائيل را مبني بر تمايل نداشتن 
ايران به ساخت ساح اتمي ناديده گرفته است. اين 
ادعــا همچنين مغاير با نتايــج گزارش هاي آژانس 
اســت که چندين بار به اين نتيجه رســيده که هيچ 

ماده اي براي اهداف نظامي توليد نشده است.
تمام کشــورهاي بزرگ دنيــا در اين مذاکرات . 5

همکار امريکا هســتند؛ بنابراين مداخات کنگره 
امريکا که باعث نرســيدن به توافق مي شــود نه تنها 
روي اين کشور، بلکه روي تمامي متحدان امريکا 
اثر مي گــذارد. اگر ما به تعهداتمــان عمل نکنيم، 

دليلــي براي ادامه تحريم ها به مدت طوالني وجود 
ندارد. مطلبي که نتانياهو به آن اشاره نکرد.

آيا بيان نکردن اين مســائل به نفع زمان است؟ چرا 
نتانياهو تنها مطالبــي را نگفت که باعث ترديد در 
نظريه اش )تاش ايران براي ســاخت ساح اتمي( 

مي شود؟
نتانياهــو ابراز داشــت کــه ايران يــک حکومت 
قدرتمند خشن است که اخيراً بر چهار کشور غلبه 
کرده: عراق، لبنان، ســوريه و يمن. من متأسفم اما 
به عنوان کســي که رويدادهاي منطقه را از نزديک 
دنبــال مي کند بايد بگويم که ايــن حرف احمقانه 
اســت، به ويژه در مورد عراق. دليل ســرکاربودن 
يک دولت شــيعه در بغداد حمله جرج دبليو بوش 
به اين کشــور )با حمايت شــديد نتانياهو( و روي 

کار آوردن يک دولت شيعه طرفدار ايران است.
اما او همچنين بيان کرد که اين قدرت غالب منطقه 
به اندازه اي آسيب پذير است که با وضع تحريم هاي 
بيشتر تســليم خواهد شد. او با دقت به اين موضوع 
اشــاره نکرد که ما در ســال 2003 از توافقي که بر 
مبناي آن تعداد ســانتريفيوژهاي ايــران در حدود 
3000 عدد محدود مي ماند، ســر باز زديم و شروع 
به وضع تحريم هاي بيشــتر و بيشتر کرديم. 10 سال 
بعد ايران 20000 سانتريفيوژ و يک برنامه هسته اي 
بسيار گســترده داشــت. او به اين موضوع و نيز به 
اينکه 20 ســال پيش در سال 1992 پيش بيني کرده 
بود ايران ظرف 3 تا 5 ســال به ســاح اتمي مجهز 

خواهد شد اشاره اي نکرد.
او تأکيد کرد که ايران قابل اعتماد نيست. قبول؛ اما 

وقتي يک توافق با دشمن را تدارک مي بينيد )مانند 
توافق SALT )مذاکرات محدود کردن ســاح( با 
شوروي( شما اعتماد نمي کنيد، بلکه راستي آزمايي 
مي کنيد و اين چيزي اســت که مذاکرات اخير به 

دنبال آن است.
تنها بديل نتانياهو راه حلي افســانه اي اســت: از ميز 
مذاکــرات دور شــويم و ايران بــه مخالفت هايش 
پايان دهد و کل توان هســته اي خود را از بين ببرد. 
سر وکار داشــتن 36 ســاله ما با ايران نشان مي دهد 
که اين امر تنها در ســرزمين عجايــب امکان پذير 
است. شايد اين خواست سياستمداران باشد و آنها 
به دنبال چنين چيزي باشــند، اما عمًا راهي وجود 
ندارد کــه ايران برنامه هســته اي خــود را تغيير يا 

تعديل دهد.
واقعيت: ما از مذاکــرات کناره گيري کنيم، ايران 
همه برنامه هاي غني ســازي خود را مجــدداً آغاز 
مي کنــد، ما مداخله نظامي مي کنيــم و ايران بمب 

مي سازد.
اين سخنراني يک تئاتر سياسي عالي بود، اما توهيني 
بود به شعور و اطاعات هرکسي که به اين مسائل 
اهميت مي دهد. تأثير آن در اسرائيل چيست؟ روي 
کنگره اي که از نقش خود براي دستيابي به توافقي 
رو به پايان آگاه اســت چه تأثيري خواهد داشت؟ 

در چند هفته ديگر خواهيم فهميد.
*Gary Sick

پي نوشت:
اين مطلب از صفحه شــخصي گري سيک، مشاور اسبق 

کاخ سفيد در امور خاورميانه برداشته شده است.■

برگردان: صبا نائلي

نويسنده: گري سيك*

نتانياهو به عمد نکاتي را در کنگره نگفت
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ناگهان اين ســخنراني مرا بــه ياد چيزي انداخت. 
من ســخنراني  بنيامين نتانياهو در کنگره امريکا را 
ديدم. مردهايي با کت و شلوار ) و زناني رسمي( 
در رديف هاي پشــت هم که باال و پايين مي پرند، 
به شدت تشويق مي کنند و فريادهايي از سر تأييد 

مي کشند. 
اين فريادها قبًا هم زده شــده بــود. من کجا اين 

فريادها را شنيده بودم؟
ناگهان به ياد آوردم. پارلمان ديگري در اواســط 
دهه 30 ميادي بود که رهبري در آن ســخنراني 
مي کرد. رديف هاي پشــت هم از اعضاي مجلس 
آلمــان با عاقه شــديد بــه اين ســخنراني گوش 
مي کردند و هر چند دقيقه از جا برمي خاســتند و 

فريادهايي به نشانه تأييد سر مي دادند.
البته کــه کنگــره اياالت متحده امريــکا مجلس 
آلمان نيست، اعضاي کنگره به جاي پيراهن هاي 
قهوه اي، کت وشــلوارهاي تيره مي پوشند و فرياد 
نمي زنند »Heil«) منظور »هاي هيتلر« اســت(، اما 
چيزي غيــر واضح مي گويند. هنــوز اين فريادها 
تأثيري مشابه دارند و تا حدودي شوکه کننده اند. 
دوباره به زمان حال بازگشــتم. صحنه ترســناک 
نبــود، اما احمقانــه بود، اينجا اعضــاي قوي ترين 
پارلمان دنيا مانند عده اي احمق رفتار مي کردند. 
ممکن نيست که چيزي مانند اين حتي در پارلمان 
اسرائيل رخ دهد. من با وجود عضويت سابقم در 
اين پارلمان آن را تأييد نمي کنم، اما در مقايســه 
با کنگره، مجلس اســرائيل اجــراي کامل رؤياي 

افاطون است. 
آبــا اِبان1 يک بار ســخنراني مناخيــم بگين2 را با 
کيک ســوفله فرانســوي مقايســه کرد، پر از هوا 
بــا مقدار کمي خميــر؛ درباره اين ســخنراني نيز 

مي توان همين را گفت. 
اين ســخنراني شــامل چه مواردي بــود؟ مطمئناً 
هولوکاســت، به همراه آن دغــل کار اخاقي الي 
ويــزل3 که در جايگاه کنار همســر نتانياهو که به 

وضوح از سخنراني شوهرش لذت مي برد، نشسته 
بود. 

سخنراني به کتاب استر که درباره نجات يهوديان 
پارســي از دســت وزير بي رحم پارسي هامان که 
قصــد نابود کردن يهوديان را داشــت نيز اشــاره 
مي کند. هيچ کس نمي داند که اين متن مشکوک 
چگونه وارد کتاب مقدس شده است. در اين متن 
هيچ اشــاره اي به خدا و ســرزمين موعود نشده و 
استر بيشتر يک زن بد است تا يک شيرزن يا زني 
قهرمان. کتاب با کشــتار تعداد زيادي از پارسيان 

به دست يهوديان پايان مي يابد. 
مانند همه ســخنراني هاي نتانياهو اين سخنراني نيز 
بيشتر شــامل رنج زيادي که يهوديان طي ساليان 
دراز برده انــد و تاش ايرانيان شــرور- نازي هاي 
جديد- بــراي نابود کردن يهوديان بــود، اما اين 
بار ايــن اتفاقات نخواهد افتاد چــرا که ما بنيامين 
نتانياهــو و البته جمهوريخواهان را داريم که از ما 

محافظت کنند. 
نتانياهــو خود را چرچيل دوم مي پندارد و درواقع 
چرچيل پيش از نتانياهو تنها رهبر خارجي بود که 
سه بار در کنگره امريکا صحبت کرد، اما چرچيل 
براي محکم کردن اتحادش با رئيس جمهور وقت 
امريــکا فرانکليــن روزولت که نقــش زيادي در 

جنگ انگليس داشــت به امريــکا رفت در حالي 
کــه نتانياهــو براي تــف انداختــن روي صورت 

رئيس جمهور کنوني باراک اوباما رفته بود. 
سخنراني چه نکاتي را در بر نداشت؟ 

هيــچ صحبتــي از فلســطين و فلســطينيان، صلح، 
راه حــل تشــکيل دو دولــت، کرانه غربــي، نوار 
غزه، اورشــليم، آپارتايد، اشغال، توافق ها و توان 
هســته اي خود اســرائيل نشــد؛ البته کــه صحبتي 
از طــرح منطقه عاري از ســاح هاي هســته اي با 

بازرسي دوجانبه نيز نشد. 
درواقع هيچ پيشــنهاد واقعي مطرح نشــد. بعد از 
متهم کردن مذاکره کنندگان  هســته اي به رسيدن 
به يــک توافق بد و کنايه زدن بــه باراک اوباما و 
جان کري به عنوان افرادي ســاده لوح و احمق او 

هيچ آلترناتيوي ارائه نداد. 
چرا؟ من فرض مي کنم که متن اصلي ســخنراني 
شــامل نکات زيــادي بــود. تحريم هــاي جديد 
مخــرب عليه ايران، درخواســت از بين بردن کل 
تأسيسات هســته اي ايران و پاياني اجتناب ناپذير: 

حمله نظامي امريکا و اسرائيل. 
اما همه اين ها حذف شد. افراد اوباما قاطعانه به او 
هشــدار داده  بودند که افشاي جزئيات مذاکرات 
به عنــوان خيانت بــه اعتماد آنها تلقي مي شــود. 

نمايش احمقانه نتانياهو در کنگره امريکا

برگردان: صبا نائلي

نويسنده: يوري آونري*

 شلدون ادلسون
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ميزبانــان جمهوريخواه او نيز هشــدار داده بودند 
که مــردم امريکا آمادگي شــنيدن درباره جنگ 

ديگري را ندارند. 
چه چيــزي از ســخنراني باقي ماند؟ يک ســري 
حقايق تکراري خسته کننده درباره مذاکرات که 
همه آن را مي دانند. اين تنها قســمت خسته کننده 
از  هيچ کــس  دقايقــي  بــراي  بــود.  ســخنراني 
جايش برنمي خاســت و فرياد نمــي زد. الي ويزل 
خواب آلود به نظر مي رســيد. شــلدون ادلســون4 
مهمتريــن فرد جمع و رئيس کنگره جمهوريخواه 
اصًا نشان داده نمي شد اما او آنجا بود و به نوکر 

خود )نتانياهو( خيره شده بود. 
بــه هر حال چه اتفاقي براي جنگ نتانياهو خواهد 

افتاد؟ 
زمانــي را که ارتش اســرائيل )IDF( در شــرف 
بمباران ايــران تا مــرز نابودي بود به يــاد داريد 
زماني که ممکن بود ارتش امريکا تمام تأسيسات 

هسته اي ايران را از بين ببرد؟
خوانندگان اين ســتون شــايد به ياد داشته باشند 
که ســال ها پيش به آنها اطمينان دادم جنگي رخ 
نخواهــد داد، بي هيچ اما و اگري، بدون هيچ راه 
دررويي براي عقب نشــيني. من قاطعانه گفتم که 
هيــچ دوران جنگي در پيش نخواهد بود. مدت ها 
پــس از آن تمــام فرماندهــان پيشــين ارتــش و 
اطاعات اســرائيل بر ضد جنگ صحبت کردند. 
بني گانتــز )Benny Gantz( فرمانده نيروهاي 
ارتش فاش کرد کــه هرگز فراخواني براي حمله 

به تأسيسات هسته اي ايران داده نشده بود. 
چرا؟ زيرا چنيــن عملياتي مي تواند به يک فاجعه 
جهانــي منجر شــود. ايران فــوراً تنگــه هرمز را 
خواهد بســت، اين تنگه تنها 12 مايــل پهنا دارد 
امــا 35 درصــد از نفت جهان کــه در دريا حمل 
مي شــود بايد از آن عبور کند. اين به معناي يک 

بحران جهاني اقتصادي ناگهاني مي باشد. 
بــراي بازکردن و باز نگه داشــتن ايــن تنگه بايد 
بخــش بزرگــي از ايران در جنگ زميني اشــغال 
شــود. حتي جمهوريخواهان هــم از چنين اتفاقي 
مي ترســند. تــوان نظامــي اســرائيل بــراي چنين 
ماجراجويي بســيار کم اســت و البته که اسرائيل 
نمي توانــد جنگــي را بــدون رضايــت امريــکا 
شــروع کند. اين واقعيت اســت نــه لفاظي؛ حتي 
ســناتورهاي امريکايي نيز مي تواننــد تفاوت بين 

اين واقعيت و لفاظي را ببينند. 
محور ســخنراني نتانياهــو قلع و قمع ايــران بود. 
ايــران شــيطان مجســم اســت کــه رهبــران آن 
هيوالهايي انســان نما هســتند. ايرانيان تروريست 
در سراســر دنيــا درحال برنامه ريــزي براي انجام 
اعمال شنيع  هســتند. آنها براي نابودکردن امريکا 
موشــک هاي قاره پيماي بالســتيک مي سازند و به 
محض به دســت آوردن کاهک هسته اي )االن يا 
10 ســال ديگر( اسرائيل را نابود خواهند کرد. اما 
در واقعيــت در صورت انجام اين عمليات )حمله 
اتمي ايران به اســرائيل( توان حمله دوم اســرائيل 

برپايه  )second-strike capability(5 کــه 
زيردريايي هايــي اســت که آلمــان آن را تجهيز 
کرده ايران را ظرف چند دقيقه نابود خواهد کرد 
و يکــي از قديمي تريــن تمدن هاي دنيــا با پاياني 
ناگهاني مواجه خواهد شد. دولتمردان ايران بايد 
عقل شــان را از دست داده باشند که چنين اقدامي 

کنند. 
نتانياهــو وانمــود مي کنــد کــه به ايــن موضوع 
)بي عقل بــودن آنهــا( بــاور دارد. )هنــوز بــراي 
ســال ها تاکنون اســرائيل رفتار دوســتانه اي را با 
ايران بر ســر لولــه انتقال نفت ايات- اشــکلون 
دارد. اين لوله توســط يک کنسرســيوم ايراني- 
اسرائيلي در اســرائيل ساخته شده است(. پيش از 
انقاب اســامي، ايران قوي ترين متحد منطقه اي 
اســرائيل بود و پس از انقاب اســرائيل ايران را 
براي مبارزه با صدام حســين تجهيــز نظامي کرد 
) بخشــي از رسوايي بزرگ زمان ريگان که براي 
آزادي گروگان هــاي امريکايي در لبنان به ايران 
تجهيــزات نظامــي داد( و اگر کســي به اســتر و 
تاش هاي او براي نجات يهوديان اشــاره مي کند 
چــرا به کوروش کبير که به اســيران يهودي بابل 
اجازه بازگشت به اورشليم را داد اشاره نمي کند؟

اگر بر اســاس رفتار رهبران ايــران قضاوت کنيم 
آنها در حــال حاضر بعضــي از تعصبات مذهبي 
خود را کنار گذاشــته اند. هم اکنون آنها بســيار 
منطقي رفتــار مي کنند و مذاکرات ســختي را به 
گونه اي که از يک کشــور با آن ميراث فرهنگي 
عظيــم - فرهنگي بســيار قديمي تــر از يهوديت- 
انتظــار مــي رود پيش مي برنــد. نتانياهو درســت 
مي گويد کــه نبايد چشم بســته اعتمــاد کرد، اما 

طرح قلع وقمع ايران نيز احمقانه است. 
در نگاهــي وســيع تر ايــران و اســرائيل متحدان 
غيرمســتقيم هســتند. براي هــر دو آنهــا داعش 
دشــمني مرگبار اســت. به نظر مــن داعش براي 
اســرائيل از ايــران خطرناک تــر اســت و تصور 
مي کنــم که براي تهران هــم داعش خطرناک تر 

از اسرائيل است. 
)تنهــا جملــه حائــز اهميت ســخنراني ايــن بود: 

»دشمِن دشمن من، دشمن من است.«(
بدترين حالت اين اســت که ايران بمب بســازد، 

بنابراين چه مي شود؟

شــايد من يک اســرائيلي مغرور باشــم اما از اين 
موضوع نمي ترســم. من مايل هــا دورتر از ارتش 
مجهز اســرائيل در تل آويو زندگي مي کنم و در 
يک درگيــري اتمي تبخير خواهم شــد اما هنوز 

احساس امنيت مي کنم.
دهه هاســت کــه اياالت متحــده هــدف بمب هاي 
هســته اي روســيه اســت، بمب هايي کــه مي تواند 
ميليون ها نفــر را در چند دقيقه از بين ببرد. آنها زير 
 )balance of terror( »چتري از »تعادل وحشت
احساس امنيت مي کنند، در بدترين حالت بين ايران 

و اسرائيل هم اين تعادل مؤثر برقرار مي شود.
آلترناتيــو نتانياهــو در برابــر ديپلماســي اوبامــا 
چيســت؟ همان طور که اوباما گفت نتانياهو هيچ 

پيشنهادي نداده است.  
بهترين راه حل تعليق اســت. خطر براي 10 ســال 
عقــب مي افتــد و همان طــور که خايــم وايزمن6 
گفتــه: »آينده خواهد آمد و بــراي آينده تصميم 

مي گيرد.« 
در اين 10 ســال هــر اتفاقي ممکن اســت بيفتد، 
ممکن اســت رژيم ها عوض شــوند، دشــمنان به 
دوستان تبديل شوند و برعکس، هر چيزي ممکن 

است اتفاق بيفتد. 
حتــي ممکــن اســت – همان طــور که خــدا و 
رأي دهندگان اســرائيلي مي خواهند- بين اسرائيل 
و فلســطين صلح برقرار شــود امري که خار را از 
رابطه اسرائيلي ها و مسلمانان بيرون خواهد کشيد. 

پي نوشت
Abba Eban -1  ديپلمــات اســرائيلي، وزيــر امور 
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زنداني نازي ها بوده است. 
Sheldon Adelson -4  صاحــب روزنامه يهودي 
اســرائيل هيــوم اســت کــه نقــش مهمــي در حزب 
جمهوريخــواه و حــزب ليکــود در اســرائيل و تأثيــر 

پرورشي زيادي روي نتانياهو دارد. 
5- توان نظامي کشــورها براي پاســخ بــه حمله اتمي 
کشــوري ديگر. اين اقدام تافي جويانه با نيروي اتمي 

قوي تر از کشور جمله کننده صورت مي گيرد.
رئيس جمهــور  اوليــن   Chaim Weizmann  -6

اسرائيل. 
*Uri Avnery■

افراد اوباما قاطعانه به او هشدار 
داده  بودند كه افشاي جزئيات 

مذاكرات به عنوان خيانت 
به اعتماد آنها تلقي مي شود. 
ميزبانان جمهوريخواه او نيز 
هشدار داده بودند كه مردم 

امريكا آمادگي شنيدن درباره 
جنگ ديگري را ندارند
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چرا بنيامين نتانياهو نياز دارد ذهن ها را در واشنگتن 
منحــرف کنــد؟ کاري کــه او بــا ســخنراني ضد 
ايرانــي خود در کنگــره انجام داد. اگر شــما واقعاً 
تــاش مي کنيد تا روي سياســت خارجــي امريکا 
اثر بگذاريد، بــه رئيس جمهور آن توهين نمي کنيد 
و بــه صــف مخالفــان سياســي اش نمي پيونديد؟ 
خيــر، هدف اصلــي ســخنراني تعريف کردن يک 
داســتان هيجان انگيز خالي از واقعيــت بود تا ذهن 
رأي دهندگان اسرائيلي را از نارضايتي هاي اقتصادي 
منحرف سازد، نارضايتي هايي که ممکن است آقاي 

نتانياهو را از قدرت برکنار کند.
اما صبر کنيد. چرا اسرائيلي ها ناراضي اند؟ به هرحال 
اقتصاد اســرائيل بر اســاس معيارهاي معمول خوب 
عمل کرده اســت و بحران اقتصــادي را با کمترين 
آســيبي پشت ســر گذاشــته اســت. در دراز مدت 
سريع تر از بيشــتر اقتصادهاي پيشرفته رشد کرده و 
به يک قدرت پيشــرفته )high tech( تبديل شده 
است. بنابراين چه چيزي براي نارضايتي وجود دارد؟

جــواب -که به نظرم نمي رســد خيلي ها متوجه آن 
شــده باشند- اين است که رشــد اقتصادي اسرائيل 
با توزيع مخرب درآمد همراه بود. زماني اســرائيل 
کشــور آرمــان برابــري بود-کيبوتس هــا اقليــت 
کوچکي بودند که بر ديدگاه هاي ملي تأثير زيادي 
داشــتند- تا اوايل دهه 90 ميادي اسرائيل در عمل 

جامعه اي برابر بود.
از آن زمان به بعد اسرائيل اختاف درآمد شديدي 
را تجربه مي کند. معيارهاي اصلي نابرابري افزايش 
يافته انــد. اکنون اســرائيل در کنــار امريکا يکي از 
نابرابرترين جوامع در کشورهاي توسعه يافته است. 
تجربه اسرائيل نشان مي دهد که اين اختاف درآمد 
آثار مخرب سياســي و اجتماعي بسيار زيادي دارد. 
دو ســمت طيف درآمد رشــد فقر در يک ســمت 
طيــف و ثروت شــديد در ســمتي ديگر را نشــان 

مي دهد.
بر اســاس اطاعات مطالعات درآمد لوکزامبورگ 
درصد اسرائيلي هايي که با درآمدي کمتر از نصف 
ميانگين درآمد کشــور زندگــي مي کنند- تعريف 
موردقبــول فقر نســبي- بيشــتر از دو برابر شــده و 
 بيــن ســال هاي 1992 تــا 2010 از 10/2 درصد به 
 20/5 درصد رســيده است. درصد کودکان فقير از 
7/8  درصد به 27/4 درصد رســيده اســت. هر دو 
اين آمارها با اختافي زياد بدترين آمار کشورهاي 

پيشرفته است.

فقر نســبي به خصــوص دربــاره کــودکان مفهوم 
درســتي اســت. خانواده هايي که با درآمدي بسيار 
کمتــر از شــهروندان بلندپايه زندگــي مي کنند، با 
جامعه بيگانه شــده و ناتوان از ايفاي نقش کامل در 
زندگــي اجتماعي مي شــوند. کودکاني که در اين 
خانواده ها رشد مي کنند مطمئناً در معرض خطرات 

و مشکات دائمي  هستند.
در ســمت ديگر طيف، بخــش بزرگي از درآمدها 
به 1 درصد بااليي جامعه مي رســد و تمرکز بســيار 
زياد ثــروت و قدرت در بين گروه خيلي کوچکي 
در بــاال وجود دارد )اطاعات در دســترس به طور 
گيج کننــده اي اين را نشــان نمي دهند( بر اســاس 
گزارش بانک اســرائيل تقريبــاً 20 خانواده کنترل 
شــرکت هايي را در اختيار دارند که مالک نيمي از 
کل سهام بورس اسرائيل هستند. ساختار اين کنترل، 
پيچيــده و مبهم اســت و اين شــرکت ها به صورت 
هرمــي کار مي کننــد به گونه اي که يــک خانواده 
شــرکتي را در زيرمجموعه خــود اداره مي کند که 
آن شــرکت شرکت هاي ديگري را اداره مي کند و 
اين هرم به همين صورت پيش مي رود. بااينکه بانک 
اسرائيل به شــدت محافظه کارانه سخن مي گويد و 
مراقب جمات خود هست؛ اما به وضوح مشخص 
است که از پتانسيلي که اين تمرکز قدرت در خلق 
سودجويي شخصي دارد نگران است. چرا نابرابري 
اســرائيلي ها يک مســئله سياسي اســت؟ زيرا اين 

نابرابري نبايد اين قدر شديد باشد.
 شايد فکر کنيد که نابرابري در اسرائيل نتيجه طبيعي 
يک اقتصاد پيشرفته است که حاصل آن نياز شديد 
به نيروي کار متخصص و اقليت با درآمد کم است 

)عرب هــا و يهودي هــاي متعصب(؛ اما مشــخص 
است که دليل آمار باالي فقر، سياست هاي اسرائيل 
اســت: اســرائيل کمتر از هر کشــور ديگري براي 
بيرون کشــيدن مردم از فقر تاش کرده حتي کمتر 

از امريکا.
جايــگاه افــراد صاحب منصب اســرائيل حاصل از 
تــاش و نوآوري آنها نيســت، بلکه ايــن جايگاه 
حاصل موفقيت خانواده هايشان در به دست آوردن 
کنترل شــرکت هايي اســت که دولــت در دهه 80 
ميادي خصوصي سازي کرد. اين ها مسلماً جايگاه 
خود را با دخالت هاي بي جا در سياست هاي دولت 

و کنترل بانک هاي اصلي حفظ مي کنند.
به طور خاصه اکنون اقتصاد سياسي سرزمين موعود 
با بيداد در پايين و فســاد در باال تعريف مي شــود و 
بسياري از اسرائيلي ها نتانياهو را بخشي از اين مشکل 
مي داننــد، چراکه او مدافع سياســت هاي بازار آزاد 
اســت و مانند کريس کريستي1 طرفدار پروپاقرص 
زندگي با پول ماليات دهندگان است، اما ناشيانه آن 

را انکار مي کند.
بنابراين نتانياهو تاش دارد تا موضوع را از نابرابري 
داخلي به تهديدات خارجي تغيير دهد، تاکتيکي که 
کساني که دوران بوش پسر را به ياد مي آورند بايد 

با آن آشنا باشند.
* Paul Krugman

٬Chirs Christie -1 سياســت مدار امريکايــي عضو 
حــزب جمهوري خواهــان؛ او از ســال 2010 فرمانــدار 

نيوجرسي است.
منبع: نيويورک تايمز■

برگردان: صبا نائلي

نويسنده: پال كروگمن*

ردگم کني نتانياهو در کنگره امريکا
نتانياهو با سخنراني خود خواست تضادهاي درون اسرائيل را کمرنگ کند

چشم انداز ایران: پروفسور پال کروگمن برنده جایزه نوبل اقتصاد و طرفدار مکتب کينز 
پيش از انتخابات در اسرائيل و در پي سخنراني نتانياهو در کنگره امریکا مقاله اي در 
 Israel’s Gilded« روزنامه کثيراالنتشــار نيویورک تایمز در 16 مارس 2015 با عنوان
Age« با الهام از »از کوزه همان برون تراود که در اوســت« و همچنين »تضاد ذاتي 
شيء یعني اسرائيل است« منتشــر کرده و سعي کرده نشان دهد انگيزه نتانياهو از 
سخنراني اش در کنگره، منحرف کردن تضادهاي درون اسرائيل پيش از انتخابات است. 
عالوه بر آنچه پال کروگمن برشمرده اصلي ترین خطر براي نتانياهو و بنيادگراهاي یهود 
وجود 1/7 ميليون نفر شهروند فلسطيني تبار درون اسرائيل است که خط انتفاضه را 
هم قبول دارند و در انتخابات اخير 15 کرسي پارلمان را به دست آوردند و همان طور 
که توماس فریدمن در مقاله خود پس از انتخابات اسرائيل نوشته سخنراني ضد ایراني 
نتانياهو در کنگره و بيانات نژادگرا و ضدفلسطيني او در شب انتخابات نشان مي دهد که 
سعي دارد ملتي به نام فلسطين را نابود کند چنان که نسل کشي در غزه نشان دهنده آن 
بود. هرچند این کار به افول او و بنيادگرایي یهود یعني اسرائيل بدون نبوت منجر شد.
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آيا درست است که از نظر اوـ  به عنوان نخست وزير 
ـ دولت فلســطيني هرگز تشکيل نخواهد شد؟ و او 
پاســخ داد: »مطمئناً« و افزود: »هرکسي که تشکيل 
دولت فلســطيني را مطرح مي کند، هر کســي که 
مي خواهــد قلمروهــاي ما را امــروز تخليه کند به 
راحتــي زمينه اي بــراي حمله اســام راديکال به 

اسرائيل را فراهم مي کند.«
اين حرف سخنراني سال 2009 نتانياهو در دانشگاه 
بارالن را تهي و بي اعتبار مي کند چرا که او در آن 
ســخنراني »برنامه صلح« متفاوتي را مطرح کرد. او 
گفته بود: »در اين ســرزمين کوچک ما دو گروه 
مردم آزادانه در کنار هم با صلح و دوستي و احترام 
متقابل زندگي مي کنند. هر يک پرچم، سرود ملي 
و دولــت خــود را خواهد داشــت. هيچ يک بقا و 
امنيت ديگري را تهديد نخواهد کرد.« در صورتي 
که دولت فلســطيني هويت يهودي اســرائيل را به 
رســميت بشناســد و تخليه نظامي را قبول کند. او 
افــزود: »ما آماده ايم تا در مذاکرات صلح بعدي به 
راه حلي برســيم که در نتيجه آن دولت فلســطيني 
خلع ســاح شــده در کنار دولت يهودي تشکيل 

شود.«2 
حال اگر قرار باشــد کــه دو دولت براي دو گروه 
مردم بين رودخانه اردن و مديترانه وجود نداشــته 
باشد بنابراين تنها يک دولت وجود خواهد داشت 
که اين دولت يا يک دموکراســي يهودي خواهد 
بــود که به صــورت خــودکار حــق رأي حدود 
يک ســوم از مردمــش را ناديــده مي گيرد يا يک 
دموکراســي غيريهودي خواهد بود کــه درنتيجه 

اکنــون کامــًا مشــخص اســت بنياميــن نتانياهو 
عنصر مهمي در تاريخ اســرائيل خواهد شــد. نه به 
دليــل اينکه مــدت نخســت وزيري اش طوالني تر 
از همه بوده، بلکه به خاطــر اينکه تأثيرگذارترين 
نخســت وزير خواهد بــود. پيــروزي در انتخابات 
اســرائيل و اعــام اينکه او هرگــز نمي گذارد دو 
دولت براي اســرائيل و فلسطين تشــکيل شود، او 
را پدر راه حل تشــکيل يک دولت اسرائيلي واحد 
خواهــد کــرد و اين راه حــل به اين معناســت که 
اســرائيل يا يک دولت غيريهود دموکرات خواهد 

شد يا يک دولت يهود غيردموکرات.
بله »بي بي«1 تاريخ ساز مي شود و رهبري که در کل 
جهان به خاطــر اين پيروزي از همه خوشــحال تر 
اســت رهبر ايران آيت اهلل خامنه اي اســت. محافل 
قدرت در تهران بايد از ديدن غرق شــدن تدريجي 
بي بي براي رســيدن به پيروزي در انتخابات بسيار 
خوشــحال باشــند. چه راهي بهتر از منزوي کردن 
جهانــي اســرائيل و منحرف کــردن توجهــات از 
ايــران اســت. بزرگتريــن بازنــده ايــن انتخابات 
به جز اســرائيلي هايي که به نتانياهــو رأي نداده اند 
امريکايي هــاي يهــودي و غيريهودي هســتند که 
از اســرائيل حمايــت مي کننــد. کاري کــه بي بي 
شــب انتخابات صرفاً براي پيروزي و رأي آوردن 
کرد، ليکود را از يک حزب راســت ميانه به يک 
حزب راســت افراطــي تبديل کــرد. وقتي دولت 
رســمي اسرائيل يک حزب راســت افراطي است 
کــه راه حــل دو دولت را رد مي کنــد و با تبعيض 
نــژادي از ضدعرب ها براي پيــروزي در انتخابات 
دعوت به رأي دادن مي کنــد؛ اصلي ترين اتحاديه 
جامعه يهودي هاي امريکا دو دســته مي شود. چند 
نفر از يهوديان امريکا در واشــنگتن يا در کالج ها 
و دانشگاه هايشــان از راه حل تشــکيل يک دولت 
حمايت مي کنند؟! آيا اکنون ايپک ـ البي اسرائيل 
ـ قصــد حمايت از اين راه حل يــک دولت واحد 
را در کنگــره دارد؟ چنــد تــن از دموکرات ها و 
جمهوريخواهــان ايــن موضوع را تأييــد خواهند 

کرد؟
هشدار: مشکل اصلي در پيش روست. 

شــما نمي توانيد با روشــي کثيف و تبعيض نژادي 
پيروز شويد و بعد طوري برخورد کنيد که گويي 
اتفاقي نيفتاده است. در روزهاي پيش از انتخابات 
سايت خبري اســرائيلي )NRG( از نتانياهو پرسيد 

آيا نتانياهو تاريخ ساز خواهد شد؟ 

برگردان: صبا نائلي

هويــت يهــودي اســرائيل را به تدريــج کمرنگ نويسنده: توماس فريدمن*
خواهد کرد.

تنها بــه اين اعــداد نــگاه کنيد: »در ســال 2014 
جمعيت فلســطيني هاي عرب کرانــه غربي 2/72 
ميليون نفر تخمين زده شــد کــه تقريباً 40 درصد 
اين جمعيت کمتر از 14 ســال ســن دارند. اکنون 
1/7 ميليــون نفر شــهروند عرب اســرائيلي وجود 
دارد ـ کســاني که با ائتاف تمام احزابشــان با هم 
در انتخابات اخير ســوم شــدند ـ در کل جمعيت 
عرب هاي کرانه غربي و اســرائيل بــه 4/4 ميليون 
نفر مي رسد. جمعيت يهوديان اسرائيل 6/2 ميليون 
نفر است. براســاس آمار کتابخانه مجازي يهودي 
در ســال گذشــته رشــد جمعيت يهودي اسرائيل 
1/7 درصــد بوده درحالي که جمعيت عرب با 2/2 

درصد رشد داشته است.
اگر تنها يک دولت وجود داشــته باشــد، اسرائيل 
نمي توانــد يهودي باقــي بمانــد و در عين حال به 
فلســطيني هاي کرانــه غربــي همراه بــا عرب هاي 
اســرئيل حق رأي بدهد. اما اگر قرار باشد اسرائيل 
يک دولت باشــد و بخواهد دولــت دموکراتيکي 
باشــد چگونه مي توانــد حق رأي ســاکنان کرانه 
غربــي را از آنها بگيرد در حالي که مطمئن اســت 
خواســته اول آنها حق رأي است؟ من شک دارم 
کــه وقتــي نتانياهــو در اوج مبــارزات انتخاباتي 
در دقيقــه 90 )بــراي جذب رأي راســت افراطي 
يهودي( راه حل تشکيل دو دولت را کنار گذاشت 
به همه اين مســائل فکر کرده باشد. )اگر او به اين 
مسائل فکر کرده بود مي توانست فرداي انتخابات 
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ردکردن ايــن راه حل را تکذيب کنــد و با توجه 
بــه بي شــرم بودن نتانياهو اين امر مرا شــگفت زده 
نمي کــرد( اما اگر او اين موضوع را تکذيب نکند 
و برنامه رســمي دولت جديدش ردکردن راه حل 
دو دولت باشــد هم زمان با واکنش شــديد جامعه 
جهانــي و جنبش فلســطيني ها براي حــق  رأي در 
کرانــه غربي روبرو خواهد شــد و اينها با تاش ها 
براي کشــاندن اسرائيل به دادگاه بين المللي جنايي 

همراه مي شوند.
پس از ردکردن رســمي راه حــل دو دولت، اوباما 
و دولتــش تا کجا از اســرائيل دفاع خواهند کرد؟ 
هيچ کــس در دنيــا به انــدازه حکومت ايــران از 
قرارگرفتــن امريــکا و اســرائيل بر ســر دو راهي 
لذت نمي برد. اين يک هديه الهي براي آنهاســت. 
تداوم اشــغال کرانه غربي و اورشليم شرقي به نفع 
خواسته  هاي ايران است هر قدر نظرات ديپلماتيک 
هــر يک از دو دولت خونبارتر باشــد بهتر اســت 
چرا که در چنين مناقشــه هايي فلســطينيان همواره 
مظلوم هســتند و اســرائيلي ها، گاوهايي وحشــي 
کــه ســعي مي کننــد حقوق اوليــه آنها را ســلب 
کنند. ايران تلويزيون بســيار خوبــي در الجزيره و 
همچنين شــبکه هاي اروپايي ساخته که اينها باعث 
کم شــدن عدالت و منطق اسرائيلي در ديد جوانان 
و نســل جديد دانشــجويان در سراسر دنيا مي شود 
و باعــث تمرکز بيشــتر جهــان روي نقض حقوق 
فلسطيني ها توســط اسرائيل مي شــود و از تمرکز 
روي نقض حقــوق مردم ايران توســط حکومت 

ايران جلوگيري مي کند.
شــگفت آور اســت که تا چه حــد کارهاي بي بي 
به نفع خواســت هاي استراتژيک تهران است. چرا 
که آيــت اهلل خامنه اي هميشــه بر ايــن باورند که 
دولتمردان اســرائيل حقي براي فلســطيني ها قائل 

نيستند.
به اين دليل اســت که مــن معتقــدم نتانياهو يک 
نخســت وزير تاريخي بســيار تأثيرگذار در تاريخ 
اســرائيل مي شــود. مــن تنها اميــدوارم اســرائيل 
دموکرات يهودي بتواند هويت يهودي خود را بين 
فلســطيني ها حفظ کند و به جامعــه تبعيض نژادي 
آپارتايدي همچون آفريقاي جنوبي تبديل نشود.  
*Thomas Friedman

پي نوشت
1 - نتانياهو در اسرائيل به »بي بي«  معروف است. 

2 - درواقع در سال 2009 نيت و به ويژه عملکرد نتانياهو 
چيزي جــز بيانات شــب انتخابات مــارس 2015 نبود، 
چرا که وقتــي فلســطيني ها پيش فرض مذاکــره، يعني 
هويــت يهودي بودن اســرائيل را بپذيرند درآن صورت 
فلســطيني تبارهاي درون اســرائيل شــهروند غيرخودي 
خواهند شد و به تدريج آنها را از جامعه اسرائيل حذف 
مي  کنند و با ترفندهايي نظير حمله به غزه و نسل کشــي 
باقي فلســطيني ها را هم نابود مي کنند. قطعاً  حمله به غزه 
و نسل کشي فلسطيني ها در سال 2014 در راستاي بيانات 

2009 او بوده است.
منبع: نيويورک تايمز■

نخستين نتيجه گيري که پس از اعام نتايج انتخابات 
17 مارس 2015 به دســت آمد کامــًا نااميدکننده 
بود: اين جامعه اســرائيل است که بايد عوض شود. 
بــه انتخابات ديگري براي تعيين رهبر اســرائيل نياز 
نيســت،  بلکه الزم اســت رأي گيري براي انتخاب 
مردمي جديد انجام شــود. کشــور به ايــن کار نياز 
فــوري دارد چراکه قادر به تحمــل دور ديگري از 

نخست وزيري بنيامين نتانياهو نيست.
اگر پس از شش سال گسترش ترس، خشونت، نفرت 
و يأس اين انتخاب ملت است، مطمئناً اين ملتي بسيار 
بيمار اســت. اگر پس از تمام مسائلي که در ماه هاي 
اخير فاش شــد، پس از تمام نوشته ها و سخنراني ها، 
ققنوس اسرائيلي موفق شد از خاکسترش سر برآورد 
و دوباره انتخاب شــود و مردم اســرائيل او را براي 
چهار ســال ديگر رهبر کشورشــان کننــد، بنابراين 
چيزي در اين  ميان از بين رفته و احتماالً قابل برگشت 

هم نيست.
نتانياهــو اليق مردم اســرائيل اســت و آنها هم اليق 

نتانياهو.
نتيجه انتخابات محصول مستقيم سياست هاي کنوني 
است: تربيت شدن اسرائيلي ها در دنيايي غيرواقعي و 
دور از حقيقت که نتايج سال ها شست وشوي مغزي 
و تهييج و تحريک اســت. اسرائيلي ها به کسي رأي 
دادنــد که امريکا را به اتخاذ تصميمي ســخت عليه 
اســرائيل مجبور مي  کند. کسي که دنيا مدت ها پيش 
از او متنفر شد، کسي که اعتراف کرد نيمي از جهان 
را در ســخنراني بارالن فريــب داده و اکنون نقابش 
را پاره و حرف هايش را يک بار براي هميشــه انکار 
کرده است. آنها به کسي »آري« گفتند که به تشکيل 
دولت فلســطيني »نــه« گفت. رأي دهنــدگان عزيز 
ليکود! شــما به چه چيزي »آري« گفتيد؟! 50 ســال 
ديگر اشغال و طردشدگي؟ آيا واقعاً به چنين چيزي 

باور داريد؟
روز سه شنبه )زمان انتخابات( زمينه براي تشکيل يک 
دولت آپارتايد در حال ظهور فراهم شد. اگر نتانياهو 
موفق شــود دولت بعدي را با نظرات و ديدگاه هاي 
خود تشــکيل دهــد، راه حل »دو دولــت« به خاک 
ســپرده خواهد شــد و بحث ها و درگيري ها درباره 
هويت يک دولت دومليتي آغاز خواهد شــد. اگر 
نتانياهو نخست وزير شــود، آن گاه اسرائيل نه تنها از 

روند صلح، بلکه از کل جهان جدا مي شود.
دنيــاي عزيز بــرو به جهنم، ما را تنها بگــذار و لطفاً  

مزاحم نشــو. مــا خوابيم، مــردم با نتانياهو هســتند. 
فلسطيني ها مي توانند صندلي هاي دادگاه الهه را گرم 
کنند. تحريم کنندگان اسرائيل مي توانند سخت گيرتر 

شوند و غزه منتظر حمله بعدي ارتش اسرائيل بماند.
رقابت بر سر اين مسائل هنوز ادامه دارد. نخست وزير 
بعدي توسط موســي کهلون1 و سران ديگر احزاب 
کوچک انتخاب مي شود. اکنون توپ در زمين اين 
احزاب کوچک است و آنها بايد تصميم بگيرند که 
نتانياهو در اين پست بماند يا نه. بيشتر آنها از نتانياهو 
خوششــان نمي آيد و او را کوچک مي شمارند؛ اما 
بعيد اســت آنها جرأت کنند به خواست مردم پشت 
کنند. اين آزمون شــجاعت و صداقت آنها خواهد 
بود. آقايان موسي کهلون و آريه دري!2 آيا شما واقعاً  
باور داريد که نتانياهو براي ســامت و نشاط جامعه 
)چيزي که شــما ادعا کرديد برايتــان اهميت دارد( 

مناسب تر از ايساک هرزگ3 است؟
آيا رئيس جمهور اخاق مدار و شجاع کشور رووين 
ريولين4 باور دارد که نتانياهو نخست وزير بهتري از 

هرزگ خواهد شد؟
نتانياهو تــاش مي کند جايگاه ديويد بن گوريون را 
به عنوان کسي که بيشــترين زمان نخست وزيري را 
داشت، بگيرد. او اکنون در جايگاه دوم است و هنوز 
هم پيداکردن دستاورد مشخصي از دوران او مشکل 
اســت، اما ليست آســيب هايي که او زده بلند است. 
به هرحــال او انتخاب مردمـ  يا بيشــتر مردمـ  اســت 
و به اين انتخاب بايد احترام گذاشــته شــود. هرچند 
پايان خوبي براي آن نتوان متصور بود. تنها اميد اين 
است که يک دور ديگر نخست وزيري نتانياهو، دنيا 
را مجبور به تصميم گيري و عمل درباره عملکرد او 

مي کند و احتماالً اين راه نجات ما خواهد بود.
* Gideon Levy

پي نوشت
Moshe Kohlon .1 وزير ارتباطات و وزير بهداشــت 
و خدمات اجتماعي اســرائيل و عضو حزب ليکود بود. او 

در سال 2014 حزب کوالنو )Kulanu( را تأسيس کرد.
Aryeh Dery .2 سياســتمدار اســرائيلي و رهبر حزب 

 .)Shas( افراطي شاس
Isaac Herzog .3 سياستمدار اسرائيلي که از سال 2003 
عضو پارلمان بوده. او مســئول حزب کارگر اســت و در 
انتخابات 2015 در ليســت ائتاف حزب کارگر و حزب 

Hatnuaho بود. 
Reuven Rivlin او از سال 2014 رئيس جمهور اسرائيل 

است.
منبع: هاآرتص■

نتانياهو مستحق مردم اسرائيل و 
آنها اليق نتانياهو هستند

برگردان: صبا نائلي

نويسنده: گيدئون لوي*
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او ازآن رو بــه خط مقدم فرســتاده شــدند که در 
ميــان ســربازان، روحيــه جنگجويي بــا صبغه و 
ماهيت دينــي را بپرورانند. در همين راســتا آنان 
در جنگ غزه به ســال 2009، در ميان ســربازان 
ســکوالر جزوه هايي با محتواي ديني و ســربندها 
و حمايل هايي که روي آنها دعا نوشــته شده بود 
توزيع کردند. آنــان اين کار را با افتخار در برابر 
دوربين عکاسان و خبرنگاران انجام دادند. فيلمي 
کــه از اين کار آنهــا تهيه شــد و عمليات نظامي 
غزه را به نوعي جنگ يهــودِي مقدس بدل کرد، 
به رســوايي بزرگي در کشــور انجاميد. درنتيجه، 
خاخام اويشــاي رونتسکي به ســبب »فعاليت هاي 
تبشــيري«اش با انتقادات شــديدي روبرو شــد و 

همين استعفاي او را در سال 2010 رقم زد.

حمايت ارتش از ماهيت ديني بخشــيدن 
به فعاليت هاي نظامي

 Rafi( »در زمان جانشــين وي خاخام »رافي پرتز
Peretz(، بااينکه انتظــار مي رفت او گفت وگو 
ميان دو طيف ارتش را تقويت کند، بازهم چالش 

ارتــش اســرائيل از تشــنج هاي روزافــزون ميان 
عناصــر ســکوالر و دين داران يهــودي2 خود در 
امــان نمانده اســت، چراکــه ديــن داران موجود 
در داخــل نهاد نظامي اســرائيل، از ســال ها پيش 
تــاش داشــته و دارند تــا نفوذ خــود را در اين 
نهاد گســترش دهند. شــمار آنــان در واحدهاي 
هجومي و نيز ســتاد ارتش و در ميان افســران رو 
به افزايش است که خود بيانگر رشد قدرت آنان 

در نهادهاي سياسي کشور است.
ايــن چالش که شــکلي فرهنگي به خــود گرفته 
به ويــژه در عمليات هاي نظامي ســال هاي اخير و 
ازجملــه در عمليــات نظامي پيشــين در نوار غزه 
آشــکارا به چشــم مي خورد. پيوند ميــان دين و 
جنگ مايه نگراني شــديد بخش سکوالر کشور 
اســرائيل شده؛ چراکه مي بينند پايگاه قدرت آنان 

در ارتش در معرض تهديد قرار گرفته است.

قطب بندي به جاي اتحاد
در رأس اين چالش، »واحــد خاخام هاي ارتش« 
قرار دارد. اين بخــش از ارتش، در طول چندين 
دهــه به امور دينــي پرداخته اســت: از نظارت بر 
اجــراي آموزه ها و احکام اصلي دين يهود گرفته 
که بر همه نيروهاي ارتش ـ دين دار و ســکوالر ـ 
رعايت آن واجب اســت تا تهيــه غذاهاي حال 
طبق آيين يهود )کوشــر(3 و مقررات الزم االجرا 
در خصــوص کار در روزهاي شــنبه و عيدهاي 
مقدس يهــودي. عاوه بــر اين هــا، بزرگ ترين 
خاخام ارتش، »شلومو گورين«4 که از سال 1948 
تا 1971 در اين منصب قرار داشت، مشارکت در 
»فعاليت هــاي احيا« را براي همــه نيروهاي ارتش 
الزامي کرده بــود. از آن زمان تاکنون، چند روز 
مانــده به تعطيلي ســال نــو يهــودي، خاخام هاي 
ارتش دوره هايي آموزشــي را براي ســربازان در 
خصــوص آموزه هــا و اعياد ديني يهــود برگزار 

مي کنند.
ســکوالرها بارهــا و بارهــا ازاين گونــه اقدامات 
انتقاد کرده اند و آنها را ابزاري براي تأثيرگذاري 
ايدئولوژيــک مي دانند، ولي انتقــادات آنان راه 
به جايي نبرده است؛ چراکه ميراث خاخام شلومو 
گورين همچنان و بدون هيچ تغييري پابرجاست.

اکنــون پيونــد ميان ديــن و جنگ در اســرائيل، 

نگراني عميقي را در بخش ســکوالر اين کشــور 
پديد آورده اســت؛ چراکه آنان مي بينند جايگاه 

باالدستي شان در ارتش در معرض تهديد است.
رونتســکي«  »اويشــاي  خاخــام   ،2006 ســال 
)Avichai Rontzki( خاخــام ارشــد ارتــش 
شــد. وي برعکس ســه خاخام پيــش از خود در 
اصل شــخصي غيردين دار بود و دين داري  او در 
حقيقت برخاســته از انگيزه هاي سياسي بود. وي 
در ســال 1984 به جنبش »شهرک نشــينان مسلح« 
پيوســت. خود نيــز يکي از مؤسســان شــهرک 
يهودي نشــين »ايتمار« واقع در جنوب شهر نابلس 

و خاخام بزرگ اين شهرک است.
به نظــر مي رســيد که تعييــن خاخام رونتســکي 
براي اين منصب، با هدف پرکردن شــکاف ميان 
شهرک نشــينان دين دار يهــودي و ارتش بود، اما 
وي به جــاي برقــراري مصالحه ميــان دين داران 
و ســکوالرها، با ارســال معاونانــش ـ که اکنون 
به ســرعت در حال افزايش هستند ـ به خط مقدم، 
بر قطب بندي ميان اين دو طيف دامن زد. معاونان 

چالش دين داران و سکوالرها در نهاد نظامي اسرائيل: 
نقش روحانيان يهودي در ارتش اسرائيل

برگردان: علي زاهدپور

نويسنده:ژوزف کواتورو*

مسئوليت خاخام هاي نظامي در ارتش اســرائيل به هيچ وجه شفاف نيست. در 
دوره اخير، تالش هاي روزافزون آنها براي »ماهيت دیني بخشيدن« به اقدامات 
نظامِي ارتش سبب اعتراضات گســترده اي شده است. ژوزف کواتورو نویسنده 
و روزنامه نگار، گزارشــي را براي پایگاه اینترنتــي »َقنَطره«1 در خصوص نقش 

روحانيان یهودي در نهاد نظامي اسرائيل تهيه کرده است که در ادامه مي آید.
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»مســئوليت جهادي« سامســون بر ضد فلسطينيان 
ســاکن غــزه به عنــوان سرمشــق ســربازان و نيز 
آمادگــي او بــراي فداکردن جــان جهت تحقق 
ســخنش: »بگذاريد با فلسطيني ها بميرم«، برجسته 
شــده بود. در اين جــزوه آمده بود: »مــا در اين 
روزها مي خواهيــم فصلي جديد از کتاب مقدس 

را به نگارش درآوريم«.
يادکــرد سامســون به عنــوان يکــي از پهلوانــان 
اســطوره اي و بيــان اينکه وي دروازه هاي شــهر 
غــزه را برداشــت و با خــود به »خليــل« برد، در 
حقيقــت برقــراري پيوند ميــان جهــاد مقدس با 
يکي از مهمترين اماکــن نمادين در ميان »جنبش 

شهرک نشينان مسلح« است.
ايــن بــار و برخــاف زمــان رياســت خاخــام 
رونتســکي، به جــز روزنامــه چپ گــرا و ليبرال 
هاآرتــص،7 تقريباً هيچ کس يا نهــادي از پخش 
اين جزوه انتقاد نکرد، بلکه حتي روزنامه اسرائيل 
َهيوم8 که راســت گرا و نزديک بــه حکومت ]و 
ســکوالر[ اســت، از توزيع مقادير فراوان اشياي 
مذهبِي مورداستفاده در مراسمات مذهبي يهودي 
و کتاب هاي دعا در ميان سربازان سکوالر هنگام 
هجوم زميني اخيرشــان استقبال کرد. اين روزنامه 
همچنيــن مدعــي شــد هــزاران نفر از ســربازان 
خواهان اين اشــيا شده اند و نوشت که ديگر نبايد 
بر ضد اقدامات تبشــيري دين داران يهودي سخن 

گفت.
*Joseph Croitora

پي نوشت
1. اين ســايت که به سه زبان عربي، آلماني و انگليسي 
نشــر مي يابــد و از آلمــان اداره مي شــود، بــا هــدف 
نزديک کردن فرهنگ غربي و اســامي ـ شرقي ايجاد 
شده و مقاالت متنوعي را در حوزه هاي مختلف اعم از 
سياسي، اقتصادي، جامعه شناختي و ... با صبغه فرهنگي 
منتشر مي کند. شعار اين پايگاه چنين است: موقع قنطره 
للحوار مــع العالم اإلســامي ]= پايــگاه »قنطره« براي 
http://ar.qa� :گفت وگو با جهان اســام[ نشاني آن
ntara.de. مقاالت ديگري هم از اين ســايت ترجمه 

و در چشم انداز ايران منتشر خواهد شد.
القوميين. المتدينين   .2

3. کوشــر يا کشــروت )به عبــري כשרות(، کلمه اي 

پيشــين ادامه يافت. خاخــام رافي پرتــز باوجود 
نزديکــي اش به محافل شهرک نشــين، شــخصي 
معتدل به شــمار مــي رود. همچنين وي نخســتين 
خاخام بدون ريــش در ميــان خاخام هاي ارتش 
است. به ســبب تاش هاي او، عنوان »خاخام هاي 
نظامي« از عناويــن روزنامه ها ـ اگرچه به صورت 
موقت ـ رخت بربست، اما هيچ يک از اين ها مانع 
فعاليت هاي ديني »واحد خاخا م هاي ارتش« نشد. 
او در سال 2011، به سربازان متدين اين اجازه را 
داد که در مراسم رقص و موسيقي که واحدهاي 
نظامــي برگزار مي کننــد و در آنهــا خوانندگان 
زن به رقص و آواز مي پردازند، شــرکت نکنند؛ 
زيرا شــرکت در چنين مراسماتي که زنان حضور 
دارند، از نظر يهوديان تندرو، بي حيايي است. اين 
تصميم خشم بخش سکوالر ارتش را برانگيخت. 
اقدام ديگري که به خشــم آنان دامن زد، آن بود 
که »واحــد خاخام هاي ارتش« همه ســربازان را 
ملزم کرد در تورهاي گردشي که در آنها از مزار 
خاخام هاي مشــهور نيز بازديد مي شــود، شرکت 
داشته باشــند. کار ديگري که خاخام هاي ارتش 
انجــام دادند انتشــار جزوه اي به ســال 2012 بود 
کــه از آن نتيجه گرفته مي شــد قانون دين مافوق 

دولت سکوالر است. 
ناقــدان ســنت به شــدت از اين کارهــا ناراحت 
هســتند. آنــان اکنــون و به شــکل علني نســبت 
بــه »ماهيت دينــي بخشــيدن« به ارتش هشــدار 
مي دهند. ســتاد ارتــش در واکنش بــه انتقادات، 
اقدام به برداشــتن آن جــزوه از پايــگاه اينترنتي 
خاخام هاي ارتش کرد، امــا اين کار موقتي بود؛ 
زيــرا هم اکنون مي تــوان بازهم آن جــزوه را از 

سايت پياده کرد.
خاخام رافي پرتز وارث ســنت ديگري هم است 
که رونتســکي برجاي گذاشته و آن مکلف کردن 
واحد خاخامي ارتش به اقدام در راستاي »هويت 
يهودي بخشيدن« به سربازان ارتش اسرائيل است.

فرماندهــي ارتش نيــز پس از بحث و مناقشــات 
طوالنــي دربــاره صاحيــت »واحــد خاخامــي 
ارتــش«، در ســال 2013 مجــوز ايــن کار را به 
آنان داد که خشــم بخــش »تربيت و آموزش« را 
برانگيخــت. اين بخش ارتش داراي گرايشــهاي 
سکوالريســتي است. پس از گرفتن مجوز، واحد 
خاخامي ارتش در طــول عمليات نظامي اخير در 
غزه دست به کار شد و اقدامي بحث برانگيز انجام 
داد: همراه ســربازان اســرائيلي جزوه اي پيدا شد 
کــه عمليات نظامي آنان را با مبارزات ملت يهود 
براي بقاي خود مقايســه مي کرد. مبارزاتي که در 
دوره هاي کهن رخ داده و در کتاب مقدس آمده 
اســت. در اين جزوه، يادي هم از يهودي سوزي 

شده بود.

سامسون5 الگوي سربازان
عــاوه بر اين هــا، مؤلفــان اين جــزوه از »داود« 
پادشاه به عنوان فرمانده نظامي بزرگ6 ياد کرده، 
به شــکل خاص بر پهلوان معروف تورات، يعني 
»سامســون«، تأکيد کرده بودنــد. در اين جزوه، 

عبري به معني مناسب يا صحيح است و مقصود غذايي 
اســت که طبق شــريعت يهود آماده شــده باشد، مانند 
غذاي حال در اســام. مثًا ناني که در روز شنبه پخته 
شود کوشر نيست. گوشت حيواناتي که نشخوارکننده 
نباشــند و نيز گوشــت خوک کوشر نيســت؛ از همين 
روســت که يهوديان حيوانات خود را ذبح مي کنند تا 

کوشر بشود.
 Shlomo انگليســي  بــه  يــا ســليمان گوريــن و   .4
Goren. او کــه متولــد 1917 م در لهســتان بــود، از 
خاخام هاي افراطي اســرائيل به شــمار مي رود. پس از 
جدايي از ارتش، خاخام ارشــد شــهر تل آويو و سپس 
به مدت ده سال خاخام ارشد اسرائيل شد. وي در سال 

1994م درگذشت. 
5. سامســون يا شمشــون از قهرمانان نامي عهد عتيق و 
داوران بني اســرائيل اســت. والدت او در زمان ســلطه 
فلسطيني ها بر بني اسرائيل بود. او بدون رضايت پدرش 
با زني از اهــل تمنه ازدواج کرد. وقتــي اهالي تمنه به 
وي خيانــت کردنــد و همســر او را به کــس ديگري 
دادند، سامســون در انتقــام، غات و باغ هــاي زيتون 
فلســطيني ها را بــه آتش کشــيد. بعدازآن شمشــون به 
خانه زن زناکاري در غزه وارد شــد و با او درآميخت. 
اهالي غزه او را احاطه کرده، در نزديکي دروازه شــهر 
براي وي کمين گذاشــتند، ولي او در نيمه هاي شــب 
برخاســت و دروازه ها و پشــت بندهاي شهر را که نماد 
قــدرت بودند َکند و با خود به »خليــل« برد. نهايتاً وي 
به اســارت فلســطينيان درآمد و آنان او را کور کرده، 
در غزه زنداني کردند. در روزي که بزرگان فلســطين 
براي بزرگداشــت خدايشــان داجون )يا داگون( جمع 
شــده بودند، سامسون نيز به جشــن آورده شد. در اين 
زمان او ســتون هاي معبد داجــون را درحالي که فرياد 
مي زد: »خدايــا، بگذار با فلســطينيان بميرم« از جا کند 
و ســقف فروريخت و خود و هزاران نفر از فلسطينياني 

که وي را در بند کرده بودند به کشتن داد.
6. داود نبــي کــه در عبري دافيد تلفظ مي شــود، بنا به 
نقل تورات، دومين شاه ســرزمين متحد اسرائيل است. 
بر اســاس تورات، وي جنگجويي ماهر و موسيقيدان و 
شــاعر بود. در اسام وي پيامبر اســت، اما در يهود او 
پادشــاه است و البته پاک ترين و شايسته ترين شاه يهود 

به شمار مي رود.
7. هاآرتــص يــا هَ اَِرتض )Haaretz( بــه معناي »اين 
ســرزمين« که اشــاره اي اســت به سرزمين اســرائيل، 
قديمي تريــن روزنامه عبري چاپ اســرائيل اســت که 
از ســال 1919م، يعني حدود سي سال پيش از تشکيل 
کشــور اســرائيل، به دو زبان عبري و انگليســي منتشر 
مي شــود. اين روزنامه در مقايسه با روزنامه هاي معاريو 
و يديعوت آحارونوت که از شــمارگان بســيار بااليي 
برخوردارند، شمارگان پايين تري دارد، اما خوانندگان 
آن اصوالً از قشر تحصيل کرده جامعه اسرائيل هستند.

8. اســرائيل هيــوم )Israel HaYom يعني: اســرائيل 
امروز( روزنامه اي اســت کــه به زبان عبري منتشــر و 
مجانــي توزيع مي شــود. نخســتين بــار در 30 جوالي 
2007 منتشــر شــد و تاکنون نيز انتشــار آن ادامه دارد. 
يهــودي  ســرمايه دار  اَِدلســون،  ِشــلدون  آن  مالــک 
امريکايــي، يکــي از ثروتمندترين افراد جهان اســت. 
وي مالک هتل ها، ســالن هاي گردهمايي و کازينوهاي 
بسيار در سراسر جهان اســت. او از حاميان مالي عمده 
حزب جمهوريخــواه در اياالت متحده امريکا و حزب 
ليکود در اسرائيل و از دوستان شخصي بنيامين نتانياهو 

است.■

واحد خاخامي ارتش در طول 
عمليات نظامي اخير در غزه 

دست به کار شد و اقدامي 
بحث برانگيز انجام داد: همراه 

سربازان اسرائيلي جزوه اي پيدا 
شد که عمليات نظامي آنان را با 

مبارزات ملت يهود براي بقاي خود 
مقايسه مي کرد. مبارزاتي که در 

دوره هاي کهن رخ داده و در کتاب 
مقدس آمده است. در اين جزوه، 
يادي هم از يهودي سوزي شده بود
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در حالي که مطبوعات واشنگتن با عاقه اي شديد، 
ايميل هياري کلينتون بــه وزارت امور خارجه را 
پيگيري مي کردند، داستاني به مراتب مهم تر درباره 
اســرار دولت را از دســت دادند. پــس از پنج دهه 
تظاهــر، پنتاگون با بي ميلــي و از روي اکراه عنوان 
کرد که اســرائيل بمــب هســته اي دارد و ازلحاظ 

فنّاوري ساح هاي مرگبار، شبيه به امريکاست.
اوايل ماه گذشته، وزارت دفاع گزارش محرمانه اي 
منتشــر کرد که بيان مي کرد وزارت دفاع در ســال 
1987، انســتيتويي را براي تجزيه وتحليل دفاعي بنا 
نهاد که اساســاً وجود ســاح هاي اتمي اسرائيل را 
تأييد مي کنــد. وزارت دفاع در پاســخ به »گرانت 
اســميت«، خبرنگار و نويســنده و رئيس انســتيتو 
تحقيقات دراين باره گفت: »سياســت خاورميانه«. 
اسميت گفت که او فکر مي کند اين اولين بار است 
کــه دولت اياالت متحده رســميت شــناخت يک 

حقيقت بلندمدت را فراهم آورده است.
همه نخبگان سياسي و رؤساي جمهور در امريکا، از 
زمان ليندون جانسون تا اوباما، مي دانند که اسرائيل 
بمــب دارد، اما مقامات امريکايي در پنهان کاري و 
ممنوعيت کارمندان فدرال از به اشــتراک گذاري 
ايــن حقيقت با مردم، همکاري کرده اند. زماني که 
خبرنگار کاخ سفيد، »هلن توماس«، در سال 2009 
از باراک اوباما دراين باره پرســيد، اوباما گفت: من 

نمي خواهم حدس بزنم و گمانه زني کنم.
اين يــک دروغ غيرماهرانه بــود. اوباما و همچنين 
طبق نظرسنجي ها، دوســوم مردم امريکا اين قضيه 

را قطعاً بهتر مي دانند.
در مطلب گذشــته ام با عنوان »در مورد بمب اتمي 
اسرئيل؟!« مشاهده کردم که همه رسانه هاي خبري 
تنها بر جاه طلبي ها و بلندپروازي هاي هسته اي ايران 
تمرکز کرده اند و از اين نکته غافل اند که اســرائيل 

بمب اتم دارد.
بااين حال، تأييد اين راز ضعيف نگه داشــته شــده 
مي تواند مشــکات بيــن دولــت اياالت متحده و 
بزرگ تريــن متحدش در خاورميانــه را حل کند. 
براي سال ها، امريکا در جهت توسعه فنّاوري هايي 

که براي تســليحات پيشــرفته مورد نياز هســتند با 
اســرائيل همکاري مي کــرد . درحالي کــه امريکا 
ساير کشــورها را براي امضاي پيمان منع گسترش 
ساح هاي هســته اي که به بازرسي هاي بين المللي 
براي جلوگيري از گسترش ساح هاي هسته اي نياز 
 NPT دارد تحت فشار قرار مي دهد، اسرائيل هرگز
را امضا نکرده اســت و درنتيجه مورد بازرسي هم 

قرار نمي گيرد.
واشنگتن تمام آنچه را بازرسان در اسرائيل مي يافتند 
مي دانســت. افزون بر ايــن، از ســال 1960، قانون 
کمک هــاي خارجي امريکا توســط ســناتورهاي 
نگران براي ممنوعيت هرگونه کمک هاي خارجي 
به کشورهايي که درحال توسعه ساح هاي هسته اي 
خود هســتند اصاح شد. اســميت ادعا مي کند که 
به جز مراکز ساخته شــده براي اسرائيل، باقي موارد 
نقض قانون امريکاســت، اما با پنهان کاري رسمي 
دفن شد. ازآنجاکه اسرائيل مهم ترين دريافت کننده 
کمک هاي امريکاســت، رؤســاي جمهور امريکا 
به ظاهر داليل خوبي براي آشــکار نکردن حقيقت 

داشته اند.
آخرين گزارش رســيده »بررســي فناوري حساس 
در اســرائيل و کشــورهاي ناتو«، زيرســاخت هاي 
هسته اي اســرائيل را در سطح گســترده اي بررسي 
مي کنــد، امــا ابعــاد آن را وحشــتناک توصيــف 
مي کند. پژوهشگران آژانس خلع ساح بين المللي 
داده انــد کــه آزمايشــگاه هاي  )IDA( گــزارش 
تحقيقات هسته اي اسرائيل معادل البراتوارهاي ملي 
لس آالموس، الرنس ليورمور و اوک ريج هستند. 
درواقع، محققان مشــاهده کرده اند که تأسيســات 
اســرائيل تقريبــاً هم تراز بــا امکانــات موجود در 

آزمايشگاه هاي امريکا هستند.
تيم آژانس خلع ســاح بين المللــي از البراتوارها، 
کارخانه هــا، شــرکت هاي خصوصــي و مراکــز 
تحقيقاتــي در اســرائيل و کشــورهاي عضــو ناتو 
بازديــد کرد )جزئيــات مربوط به متحــدان ناتو از 
خبرنامه منتشــره اخذ گرديده است(. لحن گزارش 
در مورد اســرائيل، همه جانبه است. به عنوان نمونه 
گزارش مي گويد: مرکز SOREQ داراي مجموعه 
کامــل فعاليت هاي هســته اي از مهندســي، اجرا و 

آزمايش غيرمخرب جهــت الکترواپتيک، قدرت 
تکثير، مهندسي فرآيند، شيمي، تحقيقات هسته اي 
و ايمني اســت. اين پايه يک نوع فناوري است که 
براي طراحي و ساخت ساح هاي هسته اي موردنياز 

است.
تيــم آژانس خلــع ســاح بين المللي افــزود بايد 
توجــه داشــت کــه اســرائيلي ها درصدد توســعه 
انواع کدهايي هســتند کــه آن ها را قــادر خواهد 
ســاخت بمب هاي هيدروژني بسازند. همين کدها 
هســتند که فرآيندهاي گداخت و شــکافت هسته 
اتــم را در ســطح خرد و کان )ميکروســکوپي و 
مايکروســکوپي( بــه کار مي برنــد؛ بنابراين، طبق 
بــرآورد اين آژانــس، دانشــمندان اســرائيلي در 
مرحله اي هستند که اياالت متحده در زمينه شناخت 
فرآيندهاي گداخت و شکافت در دهه 1950 بود.

ايــن گــزارش جملــه اي در اعام مســتقيم تابوي 
داشتن ساح هسته اي اسرائيل نمي گويد، اما مفهوم 
آن آشکار است. طي سال هاي متمادي، محققان و 
ساير کارشناســان برآورد کرده بودند که اسرائيل 
حداقل 100 تا 200 بمب و احتماالً بيشتر در اختيار 

دارد.
بعضي از مشــاهدات آژانس خلع ساح بين المللي 
ظاهراً به يک فرآيند کپي سازي اشاره مي کنند که 
در آن دولت امريکا يا فعاالنه کمک کرده است يا 
الاقل چشم خود را بسته است. درحالي که اسرائيل 
فناوري هايــي را قرض گرفته يا به ســرقت برده تا 
يک سيســتم اتمي موازي ايجاد کند که شــباهت 
بســياري به سيســتم امريکايي دارد. اسناد آژانس 
به هيچ نحوي چيزي دربــاره تاريخچه آنچه اتفاق 
افتاده نمي گويند، اما منتقدان اسرائيل و مدافعان منع 
هرگونه تسليحات هسته اي دهه هاست که به اين امر 

مشکوک بوده اند.
به گفته اســميت، سياســت خاورميانه به سيا فشار 
مي آورد. با اين اميد که انجام تحقيقات، در مرحله 
اول، اطاعاتي محرمانه و روشــن را در مورد نحوه 
مديريت اســرائيل براي دســتيابي بــه بمب به دقت 
بررســي کند. اين انســتيتو در پي آن است يکي از 
مطالعات سيا را فاش کند که احتماالً درباره مقدار 
اورانيومي است که مأموران اسرائيلي براي ساخت 

پنتاگون سرانجام تأييد کرد اسرائيل سالح هسته اي دارد

برگردان: بهداد صادقي

نويسنده: ويليام گريدر*
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قلب رآکتور )seed core( از تأسيســات دفاعي 
پنسيلوانيا گرفته اند يا مخفيانه قاچاق کرده اند.

اســميت و ديگران مظنون هســتند که عناصري در 
دولت امريکا مي دانســتند چه اتفاقي افتاده است يا 
ممکن است حتي به اين انتقال دزدانه کمک کرده 
باشــند. اين راز، به خصوص، در دهه 1970 به يک 
موضــوع داغ تبديل شــد. اکنون ظاهــراً بار ديگر 
اين موضوع مطرح شــده است و تظاهر به ندانستن 

رسمي با انتشار گزارش 1987 از بين رفته است.
به هرحال، ممکن اســت محکم تريــن پيام آژانس 
خلع ساح بين المللي اين نباشد که درباره بمب هاي 
هســته اي اســرائيل چه مي گويد، اما مهم آن است 
که به رابطه امريکا و اســرائيل اشــاره مي کند. اين 
بي شــباهت به يک ازدواج فناوري نيســت که طي 
دهه هــا ماهيت تســليحات مدرن را به شــيوه هاي 
مختلف تغيير داده است. انبوه گزارش ها به تفصيل 
درباره نقش اسرائيل در توسعه فناوري هاي حساس 
به عنوان پايــه تحقيقاتي و صنعتي که به توليد انواع 
مختلف تســليحات پيشــرفته کمک کرده اســت، 
مي نويســند. بيشــتر امريکاييان، ازجمله خود من، 
هميشــه فرض را بر اين مي گذاشتيم که اختراعات 
پيچيــده صنعتــي نظامي امريــکا در جهت تکميل 
نوآوري هــا پيش مي رود و ســپس بعضي از آن ها 
را بــا متحدان مطلوبي نظير اســرائيل به اشــتراک 

مي گذارد.
اين عمل به هيچ وجه خطا نيست، اما گزارش آژانس 
مطلــب پرمعنايي را مطرح مي کند. اياالت متحده و 
اســرائيل بيش از يک مشــارکت فناوري پيشرفته 
بســيار پيچيده با هم، در مرزهاي فيزيک و ســاير 
علــوم نيز همــکاري مي کننــد تا به تســليحات پر 
سروصدايي دســت يابند که اکنون به عنوان جنگ 
افزارهاي مدرن تعريف مي شــوند. در گذشته، در 
دهه 1980، اين دو کشور در تحقيقات دفاعي خود 

در سطح بسيار پيشرفته با هم سهيم بودند.
درنتيجه، امروزه ما با »ميــدان جنگ الکترونيکي« 
و ســاير نوآوري هــاي ترســناک بســياري روبرو 
هســتيم. فرماندهــان تانک هــا با نقشــه هايي روي 
صفحــه مانيتورهــاي کوچک ســروکار دارند که 
حرکت دشمنانشان را نشان مي دهند؛ خلبانان جت 
که بمب هاي هدايت شــونده را با کامپيوتر شليک 
مي کنند و کشــتي هايي در دريا که موشک ها را به 
سمت افق نشانه مي روند و تا فاصله 1000 مايلي به 

هدف ها شليک مي کنند.
مــن بايد آن گــزارش را چند بــار مي خواندم تا به 
مفهوم عميق آن پي ببرم. زبان به کار رفته شــده در 
گزارش به شدت فني و شايد فراتر از درک کساني 
چون من اســت که فيزيکدان يا مهندس نيســتيم. 
پژوهشگران درباره وضعيت حرکت در سامانه هاي 
نــوري الکترونيکي، فيزيک پاســما، هواپيماهاي 
هدايت شــونده با ليزر گزارش داده اند که از ســال 

1987 در دست انجام بوده است.
سرانجام هشيار شدم. اين کارشناسان در دهه 1980 
درباره چالش هاي فناوري گفت و گو مي کردند که 
پيشــتازان نوآوري هاي خيره کننــده اي بوده اند که 

اکنون رواج پيدا کرده اند. من در اواخر دهه 1990، 
وقتي کتاب کوچکي درباره جنگ هاي نظامي پس 
از جنگ سرد نوشــتم )استحکامات امريکا: ارتش 
امريکا و پيامد صلح(، چيزهايي از جنگ افزارهاي 
جديــد ديده بودم و آن را زماني نوشــتم که ديگر 

شوروي، دشمن به شمار نمي رفت.
هنگام گزارش درباره پايگاه هاي نظامي بي شــمار، 
در زمين، دريا و هوا، چند نمونه اوليه از سامانه هاي 
ارتباطات و هدايت ميدان جنگ را ديدم. چيزهاي 
جديــد زيادي ديدم که به خوبــي کار نمي کردند. 
ســربازان و فرماندهــان گاهي مي بايســت آن ها را 
کنار مي گذاشــتند يا روي آن هــا کار مي کردند. 
طرح هواپيماهــاي بدون خلبان در آن مرحله هنوز 
روي ميز نقشــه بــود و به »خــودروي پرنده بدون 

سرنشين« معروف بودند.
جنگ هــاي خاورميانه، به عرصــه آزمايش آتش 
زنده تبديل شــده که در آن ســامانه هاي جديدي 
تکميل شدند. پيامدهاي صلح با وحشت 11 سپتامبر 
از ميان رفت. جنگ به مشــغله ذهني دائمي امريکا 

تبديل شد.
اســرائيل در توســعه زمينــه کار بــراي برخــي از 
ســاح هاي شــگفت انگيز مشــارکت فعال داشته 
اســت، همان طور که بررســي آژانس خلع ساح 
بين المللــي روشــن مي ســازد، فيزيک دانــان يــا 
مهندســان اســرائيلي گاهي چند قدم به هم قطاران 
امريکايي خود نزديک مي شــدند. بي  شــک، اين 
اسرائيلي ها طرف هاي خرده پايي بودند که فناوري 
را بر پايه اقتباس از تجهيزات و ايده هاي امريکايي 
مي آوردنــد؛ امــا، گــزارش چنين نشــان مى دهد: 
بســياري از جنگ افزارهــا و تجهيــزات ارتباطات 
الکترونيکــي ميداني اســرائيل از تجهيزات ميداني 

اياالت متحده پيشي گرفته است.
گروه تحقيقاتي ســخن از راه حل هــاي بي نقص يا 
حقيقتاً هوشــمندانه اي گفته اســت که متخصصان 
اسرائيلي براي حل مسائل فيزيک پيشرفته يافته اند. 
گــروه آژانــس خلع ســاح بين المللــي همچنين 
فرصت هايي را به پژوهشــگران امريکايي پيشنهاد 
کردند که بر آنچه اســرائيل کشــف کرده اســت 
دست پيدا کنند يا با يکي از مراکز تحقيق و توسعه 

آن ها هم گروه شــوند. به پيشنهاد اين آژانس، دفتر 
تحقيقات نيروي دريايي ييل بايد با دانشــگاه عبري 

اورشليم همکاري کند.
گزارش مي گويــد: دانشــمندان در رافائل )ديگر 
مرکــز اســرائيلي( به يــک روش بي نقــص براي 
اســتفاده از خواص پاسماي انتشــار نوراني براي 
رديابي ماکروويو و امواج ميلي متري دست يافته اند. 
جذابيت اين پروژه در قابليت انتشار مقاوم در برابر 

تأثيرات ساح هاي هسته اي است.
اين مطلب مرا به هيجان آورد؛ چراکه دانشــمندان 
دفاعــي اکنون بايد راهي براي مقاومت انســان در 

برابر تأثيرات ساح هاي اتمي يافته باشند.
خــوب اســت به خاطــر داشــته باشــيم کــه اين 
پيشــرفت هاي فوق العــاده در فنــاوري يک هدف 
دارد: جنگ افــروزي و هدفشــان ايــن اســت که 
مزاياي بيشــتري به کشورهاي پيشرفته مانند امريکا 
و اسرائيل بدهند تا جلوي دشمنان بدوي را بگيرند. 
درست است که بسياري از اين فناوري هاي جديد 
کاربردهــاي تجاري هم دارنــد و زندگي روزمره 
را بهبــود مي بخشــند، اما اين نيز صحــت دارد که 
پيشــرفت هاي ما در فناوري هاي پيشــرفته کشتار، 
تمام دشــمنان را به زانو درنياورده است و آن ها از 
راه هاي عجيب وغريبي براي ادامه جنگ اســتفاده 
مي کنند. آن ها پاي ســربازان مــا را قطع مي کنند، 
بمب هاي دست ســاز را در رســتوران هاي شــلوغ 
کار مي گذارند، از کودکان به عنوان موشــک هاي 
هدايت شــونده استفاده مي کنند و عابران بي گناه را 

دستگير و ساخي مي کنند.
مشــارکت کامًا موفقيت آميز فناوري هاي نظامي 
امريکا و اســرائيل، دليل ديگري است که بريدن از 
گذشــته و روي آوردن اين دو کشور به مسيرهاي 
جديد را بسيار دشوار خواهد کرد؛ اما افراد بسياري 
همچنان به آن جنگ هــاي يک طرفه )رقابت هاي 
بين ســاح هاي ويرانگر پيشرفته و ابتدايي( متوسل 
مي شوند که لزوماً به برقراري صلح منتهي نمي شود. 
آن ها اياالت متحده را به جنگ هاي بيشتري سوق 

داده اند.
*William Greider

■The Nation :منبع
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قانــون اساســي کشــور؛ رويکــرد گفت وگــو و 
حل وفصــل مســائل ميــان دولت ترکيــه با حزب 
شورشي کارگران کردســتان ترکيه )پ.ک.ک( 
يعني مثلــث دولت، اوجــاالن )زنــدان امرالي( و 
قنديل؛ تغيير يا عبور از نظام حزبي به نظام رياســتي 
از مهم ترين مباحث داخلي و تنش هاي سياســي با 
همسايگان و پيامدهاي آن باعث شده تا بيش ازپيش 
بر اهميت نتيجه بيست و پنجمين انتخابات سراسري 

ترکيه افزوده است.
مســئوالن حــزب  عدالــت و توســعه مدعي اند با 
تغييــر قانــون اساســي ترکيــه و تقويــت جايگاه 
رياست جمهوري به هرج ومرج هاي ناشي از تضاد 
اختيارات نخســت وزيري و رئيس جمهوري پايان 
داده خواهد شد. در مقابل احزاب رقيب مدعي اند 
چنين تغييري راه را براي ديکتاتوري حزب عدالت 
و توســعه و شــخص رجب طيب اردوغان هموار 
خواهد ساخت. در حال حاضر رهبري آ.ک.پ با 
احمد داود اوغلو نخست وزير کشور است؛ هرچند 
محافل تحليلي تأکيد مي کنند قدرت واقعي حزب 
همچنــان در اختيــار آقاي رجب طيــب اردوغان 
قــرار دارد. آ.ک.پ در بيانيه انتخاباتي خود تعهد 
حزب را براي توســعه کشور تا سال 2023 ميادي 
تکرار کرده است. داود اوغلو بيانيه حزب با عنوان 
»پيمــان 2023 ترکيه نوين« را تجديد ميثاق با مردم 
ترکيــه و تعهــد حزب متبــوع خود بــراي تحقق 
اهداف بزرگ اين کشور براي سال 2023 ميادي 
مصادف بــا يکصدمين ســال تأســيس جمهوري 
ترکيــه قلمداد کــرد و گفت: حزب بــراي تحقق 
اين هدف هاي بزرگ نياز به قانون اساســي تازه و 
تغيير در نظام سياســي خود از پارلماني به رياستي 
دارد و نظام رياســتي مورد هدف اين حزب داراي 
راهکارهــاي توازن بخش و نظــارت دموکراتيک 
خواهــد بود. حزب عدالت و توســعه براي تدوين 
قانــون اساســي جديد مبتنــي بر نظام رياســتي در 
مجلس آينده حداقل به 330 کرسي از 550 کرسي 
پارلمــان نيــاز دارد. اين حزب بــراي اينکه بتواند 
به تنهايي قانون اساسي جديد را به تصويب مجلس 
برســاند، بايد حداقل دوســوم کرسي ها يعني بيش 
از 376 کرســي را در اختيار داشــته باشد، اما اگر 
بتواند حداقل 330 کرســي را نيز در دست بگيرد، 

ترکيــه در روز17 خردادماه برابر با 7 ژوئن شــاهد 
يکــي از مهم ترين و سرنوشت ســازترين انتخابات 
پارلمانــي تاريــخ معاصر خــود خواهد بــود. 53 
ميليــون و 765 هزار و 231 رأي دهنده در انتخابات 
پارلماني هفتم ژوئن سال جاري ميادي در ترکيه 
شــرکت خواهند کرد که حدود ســه ميليون تن از 
اين واجدين شــرايط را شــهروندان مقيم خارج از 
ترکيه تشــکيل مي دهنــد. بر اســاس قوانين ترکيه 
شــرکت در انتخابات اجباري اســت و در صورت 
شــرکت نکردن شــهروندان در انتخابات با جريمه 

روبرو خواهند شد.
همچنين بيش از 30 حزب سياســي ترکيه با معرفي 
نامزدهايشان از عزم خود براي شرکت در انتخابات 
پيش رو خبر داده اند. ده ها تن نيز با ثبت نام به صورت 
انفــرادي و مســتقل در انتخابــات مجلــس نامزد 
خواهنــد بود. احــزاب عدالت و توســعه )AKP(؛ 
جمهوري خواه خلــق )CHP(، حرکــت ملي گرا 
)MHP( و حزب دمکراتيــک خلق ها )HDP( و 
حزب ســعادت )SP( و اتحاد بــزرگ از مهمترين 
احزابي هســتند که براي کســب بيشــترين کرسي 
نمايندگــي از 550 کرســي نمايندگي در مجلس 
تاش مي کنند. هرچند پيش بيني و نظرسنجي هاي 
موجود نشان مي دهد که همچنان حزب »آ.ک.پ« 
يا عدالت و توســعه مانند انتخابات پيشــين، پيروز 
قطعي انتخابات پيش رو است. در جريان انتخابات 
پارلماني سال 2011 ميادي حزب حاکم عدالت و 
توسعه 46/66 درصد آرا را به خود اختصاص داد، 
اما نظــر به تاش اين حزب بــراي اعمال تغييراتي 
در قانون اساســي در مجلس آتــي، حزب عدالت 
و توســعه براي اين مقصود نيازمند حداقل دوسوم 
کرســي هاي پارلمان يعني 376 کرسي از مجموع 
550 کرســي پارلمان اســت. هدفي که در شرايط 
موجود دســتيابي بدان چندان براي آ.ک.پ سهل 

و ساده نخواهد بود.
وعده حزب عدالت و توســعه بــر تغيير و اصاح 

انتخابات پارلماني ترکيه و چالش هاي پيش روي حزب 
عدالت و توسعه

احسان هوشمند

خواهد توانست قانون اساســي موردنظر خود را با 
تصويب رئيس جمهوري به همه پرســي بگذارد. به 
همين منظور در روزهاي گذشــته رئيس جمهوري 
ترکيه تأکيد کرد اگر حزب متبوع وي نتواند 400 
کرسي پارلمان را کســب کند، براي تغيير سيستم 
حاکميت در ترکيه رفرانــدوم برگزار مي کند. در 
اين ســخنراني وي تأکيد کرد کشورهاي پيشرفته 
با سيستم رياســت جمهوري اداره مي شوند و شرط 
دستيابي ترکيه به اهداف خود در سال 2023 تغيير 
قانون اساســي و ســپس تغيير سيســتم پارلماني به 

رياست جمهوري است.
تشــديد  ترکيــه و  قطبي شــدن فضــاي سياســي 
رقابت هاي ميان احزاب رقيب موجب شــده تا رقبا 
بيــش از آنکه در پــي ارائه برنامه هــاي خود براي 
آينده باشند، در پي مقاومت در برابر حزب عدالت 
و توســعه و جلوگيري از برنده شدن اين حزب در 
انتخابات باشند. اهميت روزافزون انتخابات ترکيه 
موجب شــده تا حتي نهادهاي بين المللي از اثرات 
انتخابات بــر وضعيت اقتصاد ترکيــه ابراز نگراني 

کنند.
بر همين مبنا بانک جهاني درباره تأثير ابهام در نتايج 
انتخابات سراســري آتي ترکيه بر اوضاع اقتصادي 
اين کشور هشدار داد. اين مؤسسه بين المللي تأکيد 
کرد ابهام دربــاره نتايج انتخابات آتي ترکيه که 7 
ژوئن برگزار خواهد شــد،  همچنــان بر تصميمات 
سرمايه گذاران تأثير مي گذارد. بانک جهاني رشد 
اقتصادي ترکيه را در سال 2015 ميادي 3 درصد 
و در سال 2016 ميادي 9/3 درصد پيش بيني کرد.

در دهه گذشــته و به دنبال تســلط حزب عدالت و 
توســعه بر قدرت در ترکيه و تغييــر رويکردهاي 
اقتصادي ترکيه اقتصاد ترکيه شاهد تغييرات مثبتي 
در ســرمايه گذاري و رشــد اقتصــادي و کاهــش 
بيکاري شــد تا جايــي که در بحران رکــود اروپا 

اقتصاد اين کشور متحمل کمترين خسارات شد.
يکي ديگر از محدوديت هاي عدالت و توســعه در 
انتخابات آتي اين کشــور ممنوعيت حضور حدود 
70 تن از نمايندگان پارلماني اين حزب در انتخابات 
جاري است. اين تصميم طبق مقررات داخلي اتخاذ  
شده که بر اساس آن نمايندگان پارلمان حق ندارند 
براي بيش از ســه دوره در پارلمان انتخاب شــوند. 
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در ميان اين 70 تن از اعضاي عدالت و توســعه که 
نمي توانند در انتخابات اخير حضور يابند چهره هاي 
برجسته اي همچون »بولنت آرينچ«، »بشير آتاالي« 
و »علــي باباجــان«، معاونــان نخســت وزير، »بکير 
بزداق« وزير دادگســتري، »حسين چليک«، معاون 
رئيس حزب حاکــم، وزير انرژي و منابع طبيعي و 
»مولود چاووش اوغلــو«، وزير امور خارجه ترکيه 
وجود دارد که اين اشــخاص قادر نخواهند بود در 
انتخابات پارلماني سال جاري ترکيه شرکت کنند. 
در صورت جانشين نداشــتن چهره هــاي رأي آور، 
حضورنداشــتن ايــن چهره هاي مطــرح مي تواند 
بخشــي از آراي اين حزب را تحت  تأثير خود قرار 

دهد. 
مسئله کردهاي ترکيه و انتخابات جاري

در صحنــه داخلــي هــم يکــي از موضوعاتي که 
مي تواند بر فضاي انتخاباتي اثرات مستقيم و جدي 
بر جاي بگذارد شــکل گيري حــزب دمکراتيک 
خلق ها )HDP( است. رهبري اين حزب به صورت 
مشــترک )همچون ديگــر جريان هاي وابســته به 
پ.ک.ک که به صورت مشترک توسط يک مرد 
و يک زن اداره مي شــوند( بر عهده »صاح الدين 
دميرتاش« و »فيگن يوکســکداغ« است. اين حزب 
پس از تأسيس توانســته با عبور از شعارهاي صرفاً 
قومي و ُکرد گرايانه با ديگر اقشــار ترکيه ازجمله 
علوي ها و نيز مارکسيســت ها و چپ ها نيز روابطي 
برقرار ســازد و بدين ترتيب پيش بيني مي شود در 
انتخابــات آتي بتواند از ســد شــرط 10 درصدي 
انتخابات گذر کند و نمايندگاني را روانه پارلمان 
ترکيه کند. رويکرد اين حزب ضمن توجه جدي 
به رويکردها و شعارهاي پ.ک.ک، همچنين در 
سطح کشــوري توجه به مشکات اقشار حاشيه اي 
است. اين حزب فعاليت هاي تبليغي گسترده اي را 
براي موفقيت در انتخابات در پيش گرفته اســت. 
حزب دموکراتيک خلق ها با شعار »زندگي جديد« 
وارد انتخابات شده اســت و عليه موضع آ.ک.پ 
و تاش هــاي اين حزب براي تغيير قانون اساســي 
ترکيــه به ويژه افزايش اختيــارات رئيس جمهوري 
فعاليت مي کند. در مقابل حزب عدالت و توســعه 
هم توجه زيادي به مناطق کردنشــين ترکيه داشته 
اســت به نحوي که بيشــترين رقابــت انتخاباتي در 
شــرق و جنوب شــرق ترکيه بين حــزب عدالت 
و توســعه و حــزب دموکراتيک خلق هــا خواهد 
بــود. به عنوان نمونه حزب عدالت و توســعه براي 
ايــن دوره از انتخابــات »اورهــان ميراوغلــو« از 
شــخصيت هاي مهم جنبش هاي سياسي کردي را 
به عنــوان نامزد شــهر ماردين معرفي کرده اســت. 
اين مســئله باعث شده اســت تا رقابت تنگاتنگي 
بــا نمايندگان حــزب دموکراتيک خلق ها داشــته 
باشــند. اورهان ميراوغلو از سياستمداران معروف 
کرد ترکيه اســت که 15 سال در زندان هاي امنيتي 
حکومــت ترکيه پس از کودتــاي نظامي 1980 به 
سر برده است. وي در بســياري از احزاب سياسي 
کرد عضويت داشــته است. در انتخابات پيشين نيز 
به جــز در دياربکر، وان و حکاري در ديگر مناطق 

کردنشــين ترکيه، اين حزب عدالت و توسعه بود 
که توانســت بيشــترين آراي مردم کرد را به خود 

اختصاص دهد.
الزم بــه ذکر اســت چنانچــه در انتخابــات اخير 
حــزب دموکراتيک خلق ها نتوانــد حدنصاب 10 
درصدي را کسب کند بر اساس قوانين ترکيه اين 
جريان هيچ نماينده اي در پارلمان نخواهد داشــت 
و بديــن ترتيب بــدون نمايندگان ايــن جريان در 
پارلمان گفت وگوهاي دولت ترکيه با پ.ک.ک 
و کردهــاي مخالف با مشــکات تــازه اي روبرو 

خواهد شد.
در ماه هــاي گذشــته حــزب دموکراتيک خلق ها 
توجه ويــژه اي را معطــوف جامعه علــوي ترکيه 
پــروژه  اســاس  مي شــود  گفتــه  اســت.  کــرده 
صاح الديــن دميرتاش جذب علوي ها به ســمت 
حزب دموکراتيک خلق ها است. برخي آمارها از 
حضــور ده ها ميليون علوي کــرد و ترک و عرب 
در ترکيه ســخن مي گويند. علوي ها در چند سده 
گذشــته )هم در دوران عثماني و هم دوران ترکيه 
جديد پس از فروپاشي عثماني( با محدوديت ها و 
تضييقات زيادي دســت وپنجه نرم کرده اند. هنوز 
بــراي فعاليــت اماکن مذهبــي و جم خانه هاي اين 
گروه پرشــمار مذهبي در ترکيــه محدوديت هاي 
زيادي وجود دارد. در دهه گذشته حزب عدالت و 
توســعه براي کاهش اين محدوديت ها تاش هايي 
در پيش گرفــت، هرچند اين تغيير رويکرد دولت 
ترکيه نتوانسته علوي هاي اين کشور را راضي کند. 
در ماه هاي گذشته بسياري از رهبران و مرشدهاي 
علوي هاي ترکيه )دده ها( حمايت خود را از حزب 

دموکراتيک خلق ها اعام داشته اند.
بنا بر گزارش برخي رسانه ها »علي  حيدر کوگتن« 
از رهبــران روحاني علوي هاي ترکيه در اظهاراتي 
عنوان کرده است: نزديک ترين حزب به علوي هاي 
ترکيه حزب دموکراتيک خلق ها است. از علوي ها 
خواهان حمايت از اين حزب در انتخابات پيش رو 
هســتيم. همچنين ابراهيم اردوغان از ديگر رهبران 
روحاني علوي ترکيه اعــام کرد: به عنوان پيروان 
آييــن علــوي با حمايــت از حــزب دموکراتيک 
خلق ها در انتخابات پارلمان ترکيه ســعي خواهيم 
کــرد مشــکات علوي هاي ترکيــه را حل وفصل 
کنيم. الزم به ذکر اســت بســياري از رهبران پ. 
ک.ک را علوي هــاي ترکيه تشــکيل مي دهند و 

اين ســابقه مي توانــد در جلــب آراي علوي هاي 
ترکيه اثراتي داشــته باشد. اگرچه به صورت سنتي 
اکثر علوي هاي ترکيه از ملي گرايان ترک حمايت 

مي کرده اند.
هرچند ســوابق چنــد انتخابات گذشــته در مناطق 
کردنشين ترکيه نشانگر رقابت جدي ميان احزاب 
عدالت و توســعه و احزاب وابســته به پ.ک.ک 
اســت، اما ديگر جريان هاي کوچــک کردي نيز 
در سال هاي گذشته بر فعاليت هاي خود افزوده اند. 
جريــان مطالبه آزاد و نيز احزاب نزديک به حزب 
دموکرات کردســتان عراق ازجمله احزابي هستند 
کــه در انتخابات اخير مي توانند وزن خود را مورد 
ارزيابي قرار دهند. برخي گزارش هاي تأييدنشــده 
حکايــت از تحريم انتخابات توســط چند جريان 
کردي نزديک به بارزاني هــا دارد. اين گزارش ها 
حاکــي از آن اســت که حزب آزادي کردســتان 
)پــاک( در بيانيــه خــود ضمن تحريــم انتخابات 
پارلمانــي ترکيه اعــام کرده اســت از نامزدهاي 
حــزب دموکراتيک خلق ها حمايت نخواهد کرد. 
اين حــزب در بيانيه خود آورده اســت که »پاک 
از گروه هايي که علناً و رســماً کردها را يک ملت 
]متمايــز[ و کردســتان را يک ســرزمين ]خاص[ 
نمي خواننــد« حمايت نخواهد کرد. همچنين گفته 
مي شــود پيش تر حزب دموکرات کردستان ترکيه 
نيز انتخابات ترکيه را تحريم کرده بود. اين حزب 
نيز دليل مشــابهي براي ايــن اقدام خود ذکر کرده 

بود.
در ماه هاي گذشــته روند گفت وگوها ميان دولت 
و نهادهاي امنيتي ترکيه با رهبر زنداني پ.ک.ک 
در زندان امرالي وارد مرحله تازه اي شــده اســت 
و آن گونــه که از پيــام نوروزي عبــداهلل اوجاالن 
برمي آيد بايد منتظر بود تا پ.ک.ک به زودي در 
کنگره خود با ساح و جنگ مسلحانه خداحافظي 
کنــد و تن به خلع ســاح بدهد. نتايــج انتخابات 
پيــش رو در خصوص ادامه رونــد گفت وگو ميان 
دولــت با پ.ک.ک نيــز داراي اهميت بســياري 
است. اگرچه در دو سال گذشته ميان دولت ترکيه 
و پ.ک.ک نوعــي آتش بس غيررســمي حاکم 
بوده اســت، امــا وقوع درگيري نظامــي در منطقه 
آگري در هفته هاي گذشته ميان نيروهاي دولتي با 
پ.ک.ک بــر افزايش نگراني ها در اين خصوص 
افزود. اين درگيري که با تلفاتي روبرو بود موجب 
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شــد تا جنگ لفظي ميان رهبــران حزب عدالت و 

توسعه و حزب دموکراتيک خلق ها شدت گيرد.

و چالش هاي  دنيــاي عــرب  تحــوالت 
پيش روي حزب عدالت و توسعه

با شــروع بــه کار دولــت تحت ســلطه عدالت و 
توسعه انتظار اين بود که تنش هاي سياسي ترکيه با 
کشورهاي همسايه و منطقه به سمت صفر ميل کند. 
اين اســاس رويکرد نظري معمار سياست خارجي 
عدالت و توســعه يعني احمد داوود اوغلو بود که 
دعوت بــه بازبيني سياســت هاي منطقــه اي ترکيه 
مي کرد. بر مبناي اين رويکرد سياســي و نظري در 
سال هاي ابتدايي حاکميت حزب عدالت و توسعه 
تاش براي گســترش روابط با کشورهاي منطقه و 
کاهــش تنش هاي منطقه اي شــتاب گرفت؛ اما در 
پنج سال گذشــته و به ويژه پس از سلسله تحوالتي 
کــه در دنياي عــرب و خاورميانه شــکل گرفت، 
دولت ترکيه نه تنهــا برخاف راهبرد اعامي خود 
بــراي کاهــش تنش هــاي سياســي در منطقه گام 
برداشــت، بلکه سنت سياسي چند  ده ساله سياست 
خارجي دولت هاي ترکيه را نيز به کناري نهاد و با 
تمام امکانات ترکيه خود را درگير با مسائل داخلي 

کشورهاي همسايه کرد.
اگر در خصــوص تحوالت ليبي ترکيــه ديرتر از 
کشورهاي غربي و عربي وارد ماجرا شد، اما چندي 
نگذشــت که ترکيه به کانون حضور معارضه ليبي 
مبدل گشــت و پس ازآن در ساير نقاط نيز، ترکيه 
تمام و کمال درگير مسائل داخلي کشورهاي منطقه 
ازجمله ســوريه، عراق و مصر گرديد. دخالت هاي 
ترکيه البته در اين کشورها لزوماً با کاميابي روبه رو 
نگرديد. دولت وابسته به اخوان المسلمين در مصر، 
با دخالت ارتش مصر به رهبري السيسي و حمايت 
عربســتان بــه کنار نهاده شــد و پــس ازآن روابط 
مصر و ترکيه به تيرگي گراييــد. اميدواري ترکيه 
براي ســرنگوني کوتاه مدت دولت بشــار اسد در 
ســوريه هم با ناکامي روبرو شد و گذشته از ورود 
صدهاهزار آواره ســوري به ترکيه و حضور طيفي 
از معارضــان ســوري در ترکيه دســتاورد ديگري 
براي ترکيــه در پي نداشــت و همچنين تحوالت 
بعدي عــراق پس از ظهــور داعش نيز نشــان داد 
سياست هاي ترکيه در اين کشــور واقع بينانه نبوده 
اســت. اين ميراث سياست خارجي ترکيه مي تواند 

بر انتخابات پيش رو نيز اثراتي در پي داشــته باشد. 
آيا حزب عدالت و توســعه خــود را براي مواجهه 
با اثرات منفي سياســت منطقه اي خــود مهيا کرده 
اســت؟ يا اينکه آيا راهي بــراي تجديد نظر در اين 

سياست ها تدوين شده است؟

جمع بندي
انتخابــات پارلماني مــاه بعد ترکيــه محکي براي 
ارزيابي افکار عمومي نسبت به سياست هاي حزب 
عدالت و توسعه در صحنه داخلي و خارجي است. 
در بيش از 10 ســال گذشــته اين حزب توانسته به 
نحوي بي ســابقه همراهي افکارعمومــي ترکيه را 
براي پيشــبرد سياســت هاي خود به دســت آورد. 
در حوزه سياســت هاي داخلي اين حــزب از نظر 
اقتصادي توانسته تا اقتصاد بيمار و تورم زده ترکيه 
در ســال هاي آغازين دهه گذشــته را بــه يکي از 
باثبات ترين اقتصادهــاي منطقه مبدل کند و ترکيه 
رشــد اقتصادي مثبتي را تجربه کرده و ارزش پول 
ملي ترکيــه نيز تقويت شــده و ميزان اشــتغال نيز 
رشد زيادي پيدا کرده  است. ميزان سرمايه گذاري 
داخلــي و خارجــي هم در اين ســال ها با رشــد و 
افزايــش زيادي روبرو بوده اســت. توجه دولت به 
مناطق حاشيه اي ترکيه هم افزايش محسوسي داشته 
و روند محروميت زدايي از مناطق حاشيه اي ازجمله 
مناطق کردنشين در شرق و جنوب شرقي ترکيه با 
تحول روبه رو شــود. همچنين از نظر سياسي ظهور 
و بســط اقتدار حزب عدالت و توسعه موجب شده 
تا صحنه سياسي ترکيه با ثبات نسبي روبرو باشد و 
ناکامي و عمر کوتاه دولت هاي ائتافي به بايگاني 
تاريخي سپرده شود. گفت وگوهاي نهادهاي امنيتي 
ترکيــه با رهبر زنداني پ.ک.ک موجب شــده تا 
ســايه ناامني هاي شرق و جنوب شرق ترکيه تا حد 
بســيار زيادي کوتاه شــود و اميدها براي بازگشت 
صلح به اين مناطــق افزايش پيدا کند. همچنين در 

عرصه بين المللي جايگاه ترکيه تقويت شود.
تحوالت پنج سال گذشته خاورميانه نقطه محوري 
تغيير و گردش سياست هاي حزب عدالت و توسعه 
محسوب مي شــود. دخالت گسترده و بلندپروازانه 
حــزب عدالت و توســعه در مســائل داخلي ديگر 
کشــورهاي منطقه ازجمله ســوريه، عــراق، مصر 
و ليبي و ســاير کشــورها، پيامدهــاي متعددي در 
پي داشــت. از ســويي دخالت هاي ترکيه در ليبي 

نه تنها موجب بســط صلح و ثبات در اين منطقه از 
آفريقا نشــد، بلکه اينک کشور ليبي درگير معادله 
چندمجهولي و پيچيده اي شــده است که کيان اين 
کشــور را با مشکل روبه رو ســاخته است. سقوط 
دولــت اخوان المســلمين مصر هم بهانــه اي بود تا 
روابط ترکيه و مصر با تنشــي ســخت روبرو شود. 
تنشي که به درگيري هاي لفظي و سياسي سنگيني 
ميان دولت نظامي مصر و دولت ترکيه منجر شــده 
است. نزديک شدن حزب عدالت و توسعه به دولت 
اقليم کردســتان و در همان حال تشــديد شکاف با 
دولت نوري مالکي موجب شــد تا روابط عراق و 

ترکيه نيز دستخوش مسائل و مشکاتي شود.
نقطــه ثقــل و گرانيگاه سياســت هاي آ.ک.پ در 
خــال تحوالت ســوريه روي داد. تــاش ترکيه 
براي دخالت نظامي غرب و کشــورهاي عربي که 
گاه بــا پيشدســتي ترکيه نيز روبه رو بــود به جايي 
نرســيد، اما مداخله نکردن نظامي کشورهاي غربي 
و ناتو در ســوريه نه تنها موجب نشــد تا ترکيه در 
سياست هاي خود بازبيني کند، بلکه موجب شد تا 
ترکيه خود به عنوان يکي از اصلي ترين طرف هاي 
درگير در بحران ســوريه شــناخته شــود. استقرار 
مخالفان دولت ســوريه در ترکيه و نيز کمک هاي 
نظامي و تدارکاتي ترکيه به مخالفان دولت سوريه 
هــرروز ابعاد تازه تري مي يافت بي آنکه دســتاورد 
روشــني براي ترکيه در پي داشته باشد. اين بحران 
البتــه با ظهــور گروه هاي تکفيــري همچون جبهه 
النصره و داعش و احرار شــام در ســوريه و سپس 
تهاجم داعش به عــراق ابعاد منطقه اي و بين المللي 
گســترده تري يافــت. داعش موفق شــد در دوره 
کوتاهي بــر بخش هاي گســترده اي از ســوريه و 
به ويــژه عراق مســلط شــود. بســياري از ناظران و 
تحليلگــران بين المللــي و منطقه اي توافــق دارند 
کــه داعش و ســاير گروه هاي تکفيــري در آغاز 
شکل گيري و فعاليت تا تسلط بر اين مناطق ارتباط 
گسترده اي با دولت ترکيه داشته اند. گسترش ابعاد 
جنايات اين گروه ها در عراق و سوريه و در خارج 
از اين دو کشــور و در کشورهاي ديگر و حتي در 
فرانسه موجب شد جامعه جهاني نسبت به گسترش 
تروريســم در منطقه با حساســيت بيشتري برخورد 
کنــد و در اين ميــان انتقادات گســترده اي متوجه 
دولــت ترکيه گرديــد. مخالفان حــزب عدالت و 
توسعه هم از فرصت موجود نهايت بهره برداري را 
کرده و اين حزب را به حمايت از تروريســم متهم 
کردند. گسترش نگراني ها از نفوذ اين جريان هاي 
تروريســتي به داخل ترکيه هم مزيد بر علت شد تا 
سياســت هاي حزب عدالت و توســعه بيش ازپيش 
مورد انتقاد قرار گيــرد. انتخابات پيش روي ترکيه 
فرصتي اســت تا افکار عمومــي در ترکيه ارزيابي 
خود را از ســير تحوالت اين کشور و سياست هاي 
داخلي و خارجي اين حزب نمايان سازد. انتخاباتي 
که نتايــج آن مي تواند اثرات داخلــي و منطقه اي 

گوناکوني در پيش داشته باشد.■
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کشورهاي ديگر محال است«.
ليبي متحد؟

اختافات منطقه اي و قبيله اي در ليبي مانع بزرگي 
در برابــر رســيدن بــه يک توافــق سياســي ميان 
طرف هاي درگير در ليبي است. خانم أمل العبيدي 
اســتاد متخصص در سياســت معاصر در دانشگاه 
بنغــازي ليبــي مي گويــد: »تاريخ نشــان مي دهد 
که نبايد به کشــور ليبي به عنــوان يک نظام متحد 
نگريســت، بلکه بايد آن را متشــکل از ســه اقليم 

بزرگ دانست: طرابلس،9 فِّزان10 و بُرقه«.11
در اينجا پرســش هايي مطرح است: مگر ليبيايي ها 
همگــي با هم بر ضــد قذافي نجنگيدنــد؟ مگر به 
تشکيل حکومت جديد در ليبي خوش بين نبودند؟ 
پس چرا حفظ اين همبستگي کاري محال است؟ 
اين فتنه که شــهروندان ليبيايي را به سبب گرايش 
ديني يا قبيله اي شــان در معــرض ربايش و هجوم 

قرار داده، از کجا آمده است؟
امل العبيدي ســبب وضعيت کنونــي را به صورت 
خــاص دو عامــل تاريخــي مي داند: يکــي نبود 
هويــت واحد که ليبيايي ها را متحد کند و ديگري 
حاکميت گرايش هاي قبيله اي بر فرهنگ سياسي؛ 
ازاين رو اگر به جامعه ليبــي از منظر تاريخي نگاه 
شــود، مي بينيــم جامعــه ليبي جامعه اي اســت که 
دولــت مرکزي در آن جايگاهي نــدارد. از همين 
روســت که مردم ليبي دائماً در مســائل حقوقي و 
اجتماعي و فرهنگي شــان به تنها نهاد مستقرشان از 

قديم تاکنون يعني: نظام قبيله اي مراجعه مي کنند.
بااين همــه، امل العبيدي به ســاختار قبيله اي مناطق 
ليبي به چشــم مانع نمي نگــرد، بلکه آن را فرصتي 
بــراي حکومت آينده ليبــي مي داند که به صورت 

دولت فدرالي تشکيل شود.

چيز با اســام گرايان بنغازي مبارزه مي کند. خليفه 
حفتر در برابر ناتواني نيروهاي مسلح رسمي ليبي، 

مدافع پارلمان ُطبُرق3 است.
شــهر طبرق که در شــمال شــرق ليبي واقع است، 
مقر دولتي اســت که جامعه بين الملل به رســميت 
شــناخته اســت. نخســت وزير اين دولــت عبداهلل 

الثنيAbdullah al-Thani(4( است.
مشــروعيت اين دولت ازآن روست که برخاسته از 
رأي پارلمان منتخب ليبي5 در ژوئن 2014 اســت. 
دولت الثّني با نيروهاي حفتر در ارتباط است و اين 
نيروها مي کوشــند بر طرابلس پايتخت ليبي تسلط 

يابند.
شورشــيان از ماه آگوســت طرابلس را به تصرف 
خــود درآورده انــد و در آنجا حکومتــي موازي 
تشــکيل داده اند که رياســت آن با عمر الحاسي6 
)Omar al-Hasi( است. الحاسي با گروه نظامي 
»فجر ليبي«7 که يک گروه راديکال اسام گراست 
در ارتباط اســت. البته اين گــروه نظامي، با گروه 
»انصار الشــريعه«8 که نزديک به گــروه »داعش« 
است و به شــکل مستقل در شــهر بنغازي فعاليت 

دارد قابل مقايسه نيست.
هــر دو طيــف اصلــي درگيــر در ليبــي بــر ضد 
شهروندان خشــونت به کاربرده اند و در خصوص 

مشارکت در گفت وگو موضع منفي گرفته اند.
ولفرام الخر معتقد اســت که به رسميت شــناختن 
حکومــت موجود در طبــرق به عنــوان حکومت 
مشروع از ســوي جامعه بين الملل، اقدامي سازنده 
نيســت و نتيجــه معکــوس دارد. وي مي گويــد: 
»نمي توان بحران کنوني را حل کرد مگر از طريق 
تشــکيل حکومتي که همه طرف هاي درگير قبول 
داشــته باشــند؛ و البته اين هم به ســبب جانبداري 

طبــق گزارش دفتــر نمايندگي عالي حقوق بشــر 
وابســته به ســازمان ملــل متحد کــه در اواخر ماه 
دســامبر 2014 منتشــر شــد، »ليبــي همچنــان از 
درگيري هــاي مســلحانه، اقدامات خشــونت آميز 
و نيز زير پا گذاشته شــدن مکــرر حقوق بين الملل 
رنج مي برد. اين همه، ســبب کشته شدن صدها نفر، 
آوارگي دســته جمعي و نيز بحران هاي انساني در 

بسياري از مناطق کشور شده است.«
از چنــد ماه پيش تــا به امروز خبرهــاي هولناکي 
از اين کشــوِر واقع در شــمال آفريقا به گوشمان 
مي رســد. کشــوري که سه ســال پيش با اطمينان 
بــه نفس کامــل و خوش بينانه از بنــد ديکتاتوري 
چهل ســاله قذافي رها شــد، اکنون بيم آن مي رود 
که در جنگ ويرانگر داخلي غرق شــود؛ چراکه 
از يک ســو اســام گراها با ســکوالرها در جنگ 
هســتند و از ســوي ديگر، طرفداران نظام قديم با 
انقابي هاي جوان. همچنين شهرها و قبايلي که از 
ديرباز رقيب هم بوده اند، براي حل اختافاتشــان 
دست به اســلحه برده اند. به اين ها دخالت سازمان 
معــروف به »داعش«  را بيفزاييــد که آن هم وارد 
جنگ شــده اســت. خاصه آنکه در ليبي، همه با 

هم در حال جنگند.
جنگ ميان دو قطب نيرومند

ولفرام الخر )Wolfram Lacher(1 کارشــناس 
امــور ليبي و ســودان در مرکز امــور بين المللي و 
امنيتي آلمان )SWP( واقع در برلين، در گزارشي 

به توضيح اين هرج ومرج مي پردازد:
»جنگ داخلي ليبي در اصل ميان دو طرف اســت 
که شبکه هايي مسلح از شهرها و قبايل و ميليشياها 
نيز به آنها پيوســته اند. هر دو طرف بر ســر قدرت 
سياســي و قانوني مي جنگند، آن هم در کشــوري 

که عمًا نهادهاي قانوني آن تعطيل است«.
 Khalifa( 2ـ ژنرال جدايي طلب خليفه بِلقاسم َحفتَر
Haftar( در مــاه مــه 2014 حملــه اي نظامي را 
با عنــوان »عمليــات کرامت« بر ضد ميليشــياهاي 
اسام گرا در کشور آغاز کرد. وي ارتشي تأسيس 
کرده که رويکرد وطن دوستانه دارد و پيش از هر 

جنگ داخلي در ليبي و بحران هويت؛ 
ايجاد دولت باثبات در اين کشور تنها با ايجاد هويت واحد براي ساکنان آن 

تحقق مي يابد

برگردان: علي زاهدپور

نويسنده: لورا اورِمِير*
خانواده، عشيره و قبيله، واحدهاي سنتي جامعه ليبي هستند. حل بحران ليبي 
نه با به رسميت شــناختن حکومت ُطبُرق یا طرابلس از ســوي جامعه بين الملل 
که با تشکيل حکومتي ميسر مي شــود که همه ساکنان ليبي آن را به رسميت 
بشناســند، اما با وجود ســاختار قبيله اي و منطقه اي این کشــور، مشارکت 
دموکراتيک نمي تواند یک شــبه بر فرهنگ ليبي حاکم شود. خانم لورا اورِمِير، 
روزنامه نگار آلماني، در مقاله ذیل به بررسي جنگ داخلي این کشور و مشکالت 

پيش روي ایجاد ثبات در ليبي مي پردازد.
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کنگره نيز عمر الحاسي را به عنوان نخست وزير برگزيد 
و وي را مأمور تشکيل دولت نجات ملي )حکومه إنقاذ 
وطني( کرد. البته کنگره ملي عام در 31 مارس 2015 با 
اکثريت آرا )74 رأي از مجموع 89 رأي( وي را برکنار 
کرد، اما او بــا اين توجيه که نيروهــاي انقابي نيز بايد 
اين مســئله را قبول کنند و اينکه کنگــره بدون دعوت 
از او براي دفاع، وي را برکنار کرده اســت، اين تصميم 

را نپذيرفت.
6. سياســتمدار اســام گرا در الجبل األخضر در ليبي به 
ســال 1949 م متولد شد و اســتاد علوم سياسي دانشگاه 
بنغازي اســت. وي در زمــان حکومت قذافي به وکالت 
اشــتغال داشت و البته از آن محروم شد و چندي هم در 

زندان هاي قذافي به سر برد. 
7. ائتافــي از چند ميليشــياي اســامي در ليبــي که بر 

شهرهاي طرابلس و بنغازي تسلط دارند.
8. اين گروه در آوريل 2012 پس از سقوط رژيم قذافي 
تأسيس شد و هدف خود را تحکيم شريعت اسامي در 
ليبي اعام کرده اســت. همه اعضاي آن ليبيايي نيســتند 
و از کشــورهاي ديگر به ويــژه تونس هم در آن حضور 
دارنــد. پرچم آنان نيز نه پرچم کشــور ليبي که پرچمي 
شــبيه القاعده است. برخي تحليلگران آنها را با جماعت 
انصار الشــريعه در تونس يکي مي دانند. حمله به هيئت 
ديپلماتيک امريکا در بنغازي که به مرگ سفير و سه نفر 

از ديپلمات هاي امريکايي انجاميد، کار اين گروه بود.
Tripolitania.9، اقليم شــمال غربي کشور ليبي که 
مرکز آن شــهر طرابلس يا تريپولي است. شهرهاي مهم 
آن طرابلس، مِصراته، ِسرت، بني وليد، ِزليتِن و َغدامِس 

است.
Fezzan.10، اقليــم جنوب غربــي کشــور ليبــي که 
مرکز آن شــهر َسبها اســت. اين اقليم از دو اقليم ديگر 
کم جمعيت تر است. دو شهر مهم آن َسبها و غات است.

Cyrenaica.11، بخــش شــرقي ليبي کــه مرکز آن 
شهر بنغازي است. شــهرهاي مهم آن: اَجدابيا، البيضاء، 
الَجوف و الَعَوينات. اين ســه منطقــه در زمان حکومت 
ملک ادريس سنوســي »مملکت متحده ليبي« را تشکيل 
مي دادند. ملک ادريس ليبي را دولت فدرالي اعام کرد 
که از ســه اقليم برقه، طرابلس و فّزان تشــکيل مي شود. 
اين تقســيم بندي در زمــان قذافي به هم خــورد و ليبي 
تقســيمات کشــوري کوچک تري در قالب استان )در 

زبان ليبي: َشعبيّه( يافت.
12. عبدالحميــد البَّکوش )1933ـ2007( نخســت وزير 
ليبي به مدت 10 ماه از 1967 تا 1968 در زمان پادشــاه 

سنوسي محمد ادريس اول.
13. اين پژوهش که جامعه آماري آن 500 دانشــجوي 
دختر و پسر از دانشــگاه »قاريونس« در بنغازي بود، در 
شماره 5 مجله المســتقبل العربي )چاپ بيروت( به سال 
2001 با عنوان »الهويه في ليبيا: دراسه ميدانيه« منتشر شد.
14. المنطقه المغاربيه يا المغرب العربي منطقه اي اســت 
که بخش غربي کشــورهاي عرب را تشکيل مي دهد و 
شــامل پنج کشــور موريتاني، مغرب/مراکش، الجزاير، 
تونس و ليبي اســت. اين پنج کشور در 17 فوريه 1989 
اتحاديه مغرب عربي را تأسيس کردند که البته تنها روي 
کاغذ است و آثار خارجي ندارد. مساحت مغرب عربي 
بيش از پنج ميليون و پانصدهزار کيلومترمربع اســت که 
تقريباً 42 درصد مســاحت کشــورهاي عربي را تشکيل 
مي دهــد. اغلب ســاکنان مغرب عربــي مالکي مذهب 
هســتند و همين به آنان هويت اسامي مشترک بخشيده 
اســت. صحراي غربي ـ به پايتختــِي الَعيّون ـ هم که در 
جنوب کشــور مغرب و در همســايگي موريتاني است 
جزو مغرب عربي به شــمار مي رود که بر سر حاکميت 
بــر آن ميان جبهه پوليســاريو و کشــور مغرب اختاف 

است.■

ســپس براي تحصيل در رشــته علوم سياسي به دانشگاه 
امريکايــي قاهــره رفــت و از آنجا فارغ التحصيل شــد. 
همچنين داراي مدرک کارشناسي ارشــد از دانشــکده 
مطالعات شــرقي و آفريقايي )SOAS( اســت و از سال 
2007 تا 2010 تحليلگر  شمال آفريقا و سودان در مرکز 
Control Risks لنــدن بوده اســت. وي در کتابي که 
درباره کشور ليبي منتشر کرده است با عنوان »تصّدعات 
الثــوره الليبيه: القوي الفاعله و التّکتُّات« ]= انشــقاقات 
در انقاب ليبــي: نيروهاي فعال و تشــکل ها[ که مرکز 
اإلمارات للدراســات و البحوث اإلســتراتيجيه به ســال 
2014 در 97 صفحه به چاپ رسانده، مي گويد برخاف 
مصر و تونس، اسام موضوع چالش و درگيري نيست، 
بلکه مناقشــات سياســي در ليبي بر سر ســيطره بر چهار 
عرصه حکومت، امنيت، نظام قضائي و منابع مالي است.

2. زاده 1949 در بنغــازي. وي در بيست ســالگي، يکي 
از نظامياني بود که قذافي را در ســرنگون کردن پادشاه 
اين کشــور ادريس سنوسي ياري کرد. او در اواخر دهه 
هشــتاد از قذافي جدا شــد و به امريکا رفت و در ســال 
2011، بــراي مشــارکت در انقاب ليبي به اين کشــور 

بازگشت.
3. ُطبــُرق Tubrok شــهري بنــدري و شــبه جزيره اي 
مشرف بر درياي مديترانه در شمال شرق ليبي که با شهر 
طرابلس 1500 کيلومتر فاصله دارد. اين شهر دقيقاً مقابل 

جزيره يوناني ِکِرت است.
4. زاده 1954م در شهر کانو در نيجريه از پدر و مادري 
ليبيايي. در زمان قذافي ســرگرد ارتش بوده و مدتي هم 

در دهه هشتاد در زندان به سر برده است.
5. به دنبال سرنگوني قذافي در 17 فوريه 2011، شوراي 
ملي انتقالي ليبي تشکيل شد. اين شورا مقدمات انتخابات 
پارلماني را فراهم کرد که در هفتم جوالي 2012 برگزار 
شد و به دنبال آن کنگره ملي عام )المؤتمر الوطني العام( 
تشکيل شد. دو ســال بعد در چهارم آگوست 2014، با 
انجام انتخابات، کنگره ملي عام به کار خود پايان داد و 
مجلس نمايندگان ليبي )مجلس النواب الليبي( تشــکيل 
شد و جاي آن را گرفت. به سبب ناامن بودن طرابلس و 
بنغازي ـ که جلسات مجلس بايد در يکي از اين دو شهر 
برگزار مي شد ـ شهر طبرق محل کار مجلس نمايندگان 
شــد. از آنجا که نتايج انتخابات مجلــس ليبي مطابق با 
خواســته اســام گرايان نبود ـ چراکه تنها 23 کرسي از 
188 کرسي مجلس را به دســت گرفتند ـ به بهانه اينکه 
محل تشــکيل جلســات پارلمان بايد شــهر بنغــازي يا 
طرابلس باشــد نه طبرق، جلســات پارلمان را غيرقانوني 
دانستند. آنها همچنين به حکم دادگاه قانون اساسي ليبي 
که مقر آن در طرابلس اســت استناد کردند که اقدامات 
پارلمان را غيرقانوني مي دانست. مجلس نمايندگان ليبي 
عبداهلل الثني را به عنوان نخست وزير برگزيد و از آن سو 
مخالفان مجدداً کنگره ملي عام را تشــکيل دادند و اين 

ليبيايي ها هرگز ليبيايي نبوده اند
نتيجــه ديگــري کــه تقســيم تاريخــي ـ جغرافِي 
پيش گفته به همراه داشــته، نبــوِد يک هويت ملي 
ليبيايــي اســت. به عبارت ديگر، همــان چيزي که 
وش12 گفته  نخست وزير اســبق ليبي عبدالحميد بَکُّ

بود: »ليبيايي ها هرگز ليبيايي نبوده اند«.
پژوهشــي که امل العبيدي در دهه 90 در دانشگاه 
بنغازي درباره موضــوع »هويت« انجام داد13 و در 
زمان قذافي از انتشــار آن جلوگيري شــد نشــان 
مي داد کــه هويت ليبيايي اهميــت چنداني ندارد. 
دانشــجوياني که هدف اين پژوهش بودند خود را 
در درجه نخست مسلمان و سپس منسوب به فان 
قبيله يا عائله و نيز عرب يا مغاربي14 مي دانســتند و 
از اظهار اينکه ليبيايي باشند خودداري مي کردند. 
البتــه يکي از علل آنکه خود را عرب مي دانســتند 
تبليغات پان عربيستي عبدالناصر و بعداً معمر قذافي 

بود.
در همين راســتا امــل العبيــدي مي گويــد: »اگر 
مي خواهيم دولتي تأسيس کنيم، بايد بتوانيم هويتي 
واحد براي ليبيايي ها بيافرينيم و بر وجوه مشــترک 
آنــان تأکيد کنيم. فقط به اين صــورت و البته در 
درازمدت مي توانيم به يک حکومت باثبات و امن 
تبديل شــويم. اين اتحاد نيز بايد درون زا باشــد و 

نمي تواند با دخالت هاي بيگانه به دست آيد«.
امــل العبيدي عناصــر وحدت بخــش ليبيايي ها را 
زبــان و دين مي داند. مقصــود او هم از دين، دين 
اسام و به طور خاص مذهب مالکي است که دين 
اصلي ليبيايي هاســت نه اسام هاي وارداتي. به نظر 
او، دو منبع ارزشــمند نفت و آب هم مي تواند در 
درازمــدت مــردم ليبي را با يکديگــر متحد کند، 
اگرچه امروزه همين دو منبع آتش فتنه را شعله ور 
ساخته و موضوع اختاف طرف هاي درگير است. 
با همه اين ها امل العبيدي مي گويد: »من به شخصه 
افتخار مي کنم که ليبيايي هســتم«؛ و اميدوار است 
که ليبيايي ها روزي بتوانند هويتي مشترک را براي 
خود ايجاد کنند. وي در دنباله مي افزايد: »آنچه ما 
امروز براي ليبي به آن نياز داريم وجود شخصيتي 

مانند نلسون ماندال است«.
*Laura Overmeyer

پي نوشت
1. وي در دانشــگاه اليپزيگ آلمــان عربي آموخت و 
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ادراک امريکا نسبت به جهان خارج به شدت توسط 
تمايلي دوگانه )سياه و سفيد ديدن( هدايت مي شود. 
اين تمايل شامل عادت به ديدن همه کشمکش ها و 
بي ثباتــي در دو وجه خوب و بد و حمايت از وجه 
خوب مي شــود. تأثيري که اين روندها بر سياست 
خارجي اياالت متحده داشــته در طــول زمان تغيير 
کرده اســت. مثًا اين تأثير در دوران دولت جورج 
دبليو بوش کامًا آشــکار است: »يا با ما هستيد يا با 
تروريست ها«. کًا دولت اوباما تاش کرده تا نگاه 
دوگانه کمتر و مســير واقع گرايانه تري را به ويژه در 
هدايت ديپلماســي با ايران اتخاذ کنــد و در نتيجه 
ديپلماســي مفيدتري را در قبال خاورميانه برگزيده 
است، اما همچنان دولت فعلي نيز در محيط سياسي 
فعاليــت مي کند که عــادات قديمــي تنظيم کننده 
اقدامات دولت اســت يا اينکه شــايد اين اقدامات 
قديمي فشــاري ايجاد مي کنند تــا کارهايي انجام 

شود که هرگز نبايد رخ مي داد.
از  نشــان  کــه  دارد  وجــود  زيــادي  نمونه هــاي 
تناسب نداشــتن و غيرعملي بودن نگاه دوگانه دارد. 
براي نمونه مي توان از مورد عراق نام برد که در آن 
دولت هاي امريکا و ايران باوجود عاقه نداشــتن به 
يکديگر در مواجهه با داعش )ISIS( در يک سمت 
قــرار دارند. نمونــه اي که مي توان هم اشــتباه بودن 
نــگاه دوگانــه و هم نادرســت بودن ســمت گيري 
اياالت متحده را در آن نشان داد، مناقشه يمن است. 
به نظر مي آيد اين موضوع به درســتي درک نشــده 
باشد، چراکه همچنان شاهد حمايت اياالت متحده 
از مداخلــه نظامي عربســتان در يمن هســتيم. ســه 
ويژگي اصلي نبرد در يمــن به اين موضوع مرتبط 

است.
اول اينکه، اين کشمکش حداقل به اندازه نبردهاي 
ديگر خاورميانه پيچيده و چندبعدي اســت. محال 
اســت که بتوان براي ارزش گذاري جهت حمايت 
ازيک طــرف و مخالفــت بــا طرف ديگــر حدود 
مشــخصي قائل شــد. ضمن اينکه القاعــده در اين 
شبه جزيره عربي، قوي ترين گروه القاعده محسوب 
مي شــود. يکي از مهم ترين متحدان حوثي ها، علي 
عبداهلل صالح اســت که براي ســه دهه به عنوان فرد 
موردنظر امريکا در حکمراني يمن محسوب مي شد.

دوم اينکه اين جنگ همان طــور که »آدام بارون« 
به آن اشــاره کرده، »کشــمکش سياســي داخلي 
يمن اســت که عميقاً  ريشــه در مسائل داخلي يمن 
دارد.«  اين واقعيت توســط کساني که تاش دارند 
ايران را به عنوان کشــوري توســعه طلب و شورش 
حوثي هــا را به عنوان بخشــي از طرح اين کشــور 
نشــان دهند، ناديده گرفته مي شــود. براي ســال ها 
محــرک حوثي هــا، نارضايتــي از توزيــع قدرت 
بوده و دســتاوردهاي اخير آنها درواقع بازتاب اين 
نارضايتي ها ميان يمني هــاي ديگري بوده که آنها 

هم در رژيم اخير يمن مورد ظلم قرار گرفته اند.
خارجــي  بازيگــران  انگيزه هــاي  اينکــه،  ســوم 
مداخله کننده در اين کشمکش مواردي نيست که 
اياالت متحده خود را با آنها همراه ســازد. بخشــي 
از انگيزه ها، فرقه اي اســت. اساســاً بــراي دخالت 
امريکا در کشــمکش هاي فرقه اي در جهان اسام 
هيچ نفعي متصور نيست. بخش ديگري از انگيزه ها 
به دهه ها کشمکش عربســتان و يمن بازمي گردد، 
زماني که توسعه طلبي عربستان سعودي براي اشغال 
استان هاي يمن و ســپس بحث بر سر مرزها، نشان 
از عاقه عربســتان به تسلط بر شــبه جزيره عربي و 
به خصوص اين بخش از آن  داشــت. گراهام فولر 
اظهار مي دارد: »رياض همواره از استقال، سياست 
انقابي و حتي تجربيات يمن در مورد دموکراسي 
متنفر بود.« ســعودي ها همواره بر ضــد ايران تبليغ 
مي کننــد، اما آنچــه آنها واقعاً در مــورد حوثي ها 
دوســت ندارند اين اســت که نمي  توانند حوثي را 
همچــون ارکان ديگر يمن تطميع کنند. اين هدف 

عربســتان مبني بــر حفظ برتري بر همســايگان نيز 
منفعتي نيست که امريکا به دنبال آن باشد.

امــا همچنان اجبــاري به جهت گيــري و اصرار بر 
مداخله در مواضع افرادي همچون مک کين مطرح 
مي شود. اين اجبار به منافع امريکا يا آنچه کارآمد 
اســت توجهي نــدارد. مک کيــن اظهار داشــت 
ســعودي ها در مورد مداخله نظامي خود در انتظار 
همکاري پيشــرفته اياالت متحــده نبودند »چراکه 
اعتقاد داشــتند ما در ســمت ايران هستيم.« درواقع 
براســاس نظرات يک افســر ارشــد در فرماندهي  
مرکــزي اياالت متحــده، »دليل اينکه ســعودي ها 
مــا را از طرح هاي خــود آگاه نکردند اين بود که 
مي دانســتند آنچه را دقيقــاً فکر مي کنيــم به آ نها 
خواهيــم گفــت و اين موضوع، بدبــودن اين ايده 

بود.«
مي دانيم که دولت اوباما اين روزها مي خواهد خود 
را حامي کشورهاي حوزه خليج فارس نشان دهد، 
چراکه مي دانــد آنها از قرارداد هســته اي محتمل 
اياالت متحده با ايران احساس نگراني مي کنند. اگر 
رفع اين احســاس نگراني بهايي باشــد که بايد در 
مورد قرارداد هسته اي پرداخت شود و از طريق آن 
ديپلماســي امريکا در خاورميانه براي موضع گيري 
سخت تر در آينده آزادتر شود، شايد چنين سياستي 
ارزش توازن بخشي داشته باشد، اما با اين وجود در 
مــورد يمن چندين دليل بهتر هســت کــه در برابر 

اجبار به موضع گيري مقاومت شود.
*Paul Pillar

منبع: نشنال اينترست■

اجبار امريکا به موضع گيري در مورد يمن

برگردان: هادي عبادي

نويسنده: پل پيالر*
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اياالت  متحده در ماه ســپتامبر 2011، ساح هايي به 
ارزش 30 ميليارد دالر به رژيم عربســتان ســعودي 
فروخت که شــامل 84 جت جنگنده F-15 مي شد 
و در نبرد کنوني عليه يمن از همين ساح ها استفاده 
مي شود. اين واقعيت و مواردي شبيه به اين از سوي 
هواداران حمله عربســتان به يمــن مورد غفلت قرار 

مي گيرد.
همان طور که عربســتان با حمايت اياالت متحده به 
بمبــاران يمن مي پردازد، نکاتي وجــود دارد که از 
سوي مقام ها و رسانه هاي امريکايي مورد بي توجهي 

قرار مي گيرد:
1.عربستان سعودي يک ديکتاتوري اقتدارگراست: 
هيچ نوع انتخابات ملي، هيچ حزب و حقوقي در اين 

کشور وجود ندارد.
2. حقوق بشر مربوط به زنان سعودي، جزو بدترين 

موارد در جهان است.
مالــي  تغذيه کننــده  همچــون  رژيــم  ايــن   .3

تروريست هاست.
شــبکه RT در 27 ژانويــه 2015 گزارش داد: »هيچ 
نوع انتخابات، حزب يا پارلماني وجود ندارد. فقط 
دفتري مشورتي وجود دارد که مجلس الشورا ناميده 
مي شود. انتقاد به شــدت ممنوع است. سال گذشته 
فعال مخالف معــروف، عبدالکريم الخدر به علت 
تقاضا براي تغييراتي در قانون  اساسي رژيم سلطنتي، 
به هشت سال زندان محکوم شد و به صدها زنداني 
سياســي اين کشور پيوســت. تنها چند روز پيش از 
فوت ملک عبــداهلل، به رائف بــداوي 50 ضربه از 
1000 ضربه شــاق مربوط بــه محکوميت خود به 

علت تقاضاي آزادي بيان در وباگش زده شد.«
همچنين ديدبان حقوق بشــر در ماه ژانويه گزارشي 
منتشــر کرد مبني بر اينکه »عربستان سعودي به طور 
گســترده فعاالن را زنداني مي کنــد و اعتراض هاي 

صلح آميز را غيرقانوني اعام مي کند.« ماه گذشــته 
نيز کميسيون حقوق  بشر اســامي گزارش داد که 
تخمين زده مي شــود در اين کشور حدود 30 هزار 
زنداني سياســي وجود داشته باشد. زنان اين کشور 
مجاز نيســتند »بدون اجازه قيّم، يعني شوهر يا پدر، 
خانــه را ترک کننــد، خريد کننــد و هيچ مدرک 
قانوني را امضا کنند.« اقدام هاي بســيار ديگري نيز 
وجود دارد که زنان اصًا مجاز به انجام آنها نيستند: 

رانندگي کردن، شناکردن و...
براســاس گزارش ســال 2013 ديدبان حقوق بشر: 
»نسبت به خشــونت خانگي در عربســتان سعودي 
کامًا سهل انگاري مي شود. اين حکومت نسبت به 
اجراي قانون پيشــنهادي سال 2011 در مورد مبارزه 
با خشونت عليه زنان و کودکان کاماً  ناتوان است.«
نکته آخر اينکه براســاس اسناد ويکي ليکس که در 
سال 2009 منتشر شد، هياري کلينتون اظهار داشته: 
»اعطاکنندگان مالي در عربستان سعودي، مهم ترين 
منبع تأميــن مالي گروه هاي ســني تروريســت در 
سراسر جهان ازجمله القاعده، طالبان و... را تشکيل 

مي دهند.«
براساس نوشته هاي تام هارتمن، باوجود انکار شديد 
حمايت عربســتان از داعش، »عربســتان سعودي و 
کشــورهاي ســني ديگر در خاورميانه سال هاست 
که هم بــه لحاظ مالي و هم اخاقــي از گروه هاي 
شورشــي نوظهور در منطقه عليه شــيعيان حمايت 
مي کنند. آنهــا از گروه هايي حمايت مالي مي کنند 
که هدف آنها نابودکردن شيعيان منطقه است. آنها 
ابتدا با القاعده آغاز کرده و سپس از داعش حمايت 
کردنــد.« نشــريه آتانتيــک در ماه ژوئــن 2014 
گزارش داد که موفقيت داعش تا حدي وابســته به 

حمايت دو کشور قطر و عربستان سعودي است. 
اکنون پرســش اساســي اين اســت که اگــر مردم 
امريکا ســازوکار دقيق عملکرد عربســتان سعودي 
در حوزه هاي مختلف را بشناســند، آيا همچنان از 
حمله هاي اين کشــور عليه يمن حمايت مي کنند يا 

خير؟
*Cris Ernesto

منبع: آنتي وار■

به قساوت عربستان بي توجهي مي شود

برگردان: هادي عبادي

نويسنده: كريس ارنستو*

لطف اهلل ميثمي- نشريه چشم انداز ايران

مصيبت وارده را به شــما تســليت گفته و از خداوند منان براي آن مرحومه علو 
درجات و براي شما و خانواده محترم صبر مسئلت داريم.

جناب آقاي جمشيد ديواني و سرکار خانم حسني
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است به خطرات اقتصادي مهمي بينجامد. قيمت هاي 
جهاني نفت عمًا توســط شــبه  جزيره عربســتان و 
کشــورهاي حوزه خليج فارس تعيين مي شود و اين 

امر به زودي تغيير نمي کند.
خاورميانــه جديــد به سياســت خارجــي مبتني بر 
مداخله نظامي نيازي نــدارد. در عوض، به مذاکره 
و سيستم هاي امنيت جمعي نياز دارد که در خدمت 
منافع مشــروع همــه طرف هاي درگير باشــد. اين 
منطقه بدون اشتياق براي اقدام مبتني بر فهم متقابل، 
همچون مدلي از سياســت جهاني است که در آن، 

فيوز تحوالت روشن شده باشد.
*Joshka fischer

منبع: هافينگتون پست■

در حالي که ايران کشوري شيعه و اکثريت اعراب 
ســني هســتند، اين امر تمايز نژادي ايران را تقويت 

مي کند.
بنابراين منافع ژئوپليتيک، فرقه گرايي مذهبي و مسائل 
نژادي، ترکيب خطرناکــي را در خاورميانه جديد 
تشکيل مي دهند، چون تاريخ نشان داده که مداخله 
نظامي خارجي نمي تواند چنين درگيري هايي را حل 
کند. خود قدرت هاي منطقه اي بايد چنين مناقشاتي 
را به سرانجام برسانند. چنين درگيري هايي مي توانند 
به خشونت پيش بيني نشــده اي ختم شوند که حتي 
ممکن است با گسترش آن به نبردي جهاني تبديل 
و احتماالً  مي توانند همچون مورد ســوريه به فجايع 

انساني ختم شوند.
اين وضعيت با توجه به ذخاير انرژي منطقه، ممکن 

اکنــون خاورميانــه »جديد« در حال ظهور اســت. 
برخاف خاورميانه قديمي که سرنوشت آن توسط 
قدرت هاي بزرگ )بريتانيا و فرانســه پس از جنگ 
جهانــي اول و اياالت متحــده از دهــه 40 ميادي 
تاکنون( تعيين مي شد، خاورميانه جديد براي ايجاد 

ثبات داراي هيچ قدرت خارجي مسلط نيست.
آشــکار اســت که اياالت متحده ديگر نمي خواهد 
ـ يــا قادر نيســت ـ نقش قديمي خــود را ايفا کند. 
اگرچه اياالت متحده کامًا نيــروي نظامي خود را 
از منطقه خــارج نمي کند، مداخله مســتقيم نظامي 
به ويژه نيروهاي زميني آن هم پس از افتضاح عراق 
انجام نمي شود. تا زماني که تعادل استراتژيک منطقه 
به طور بنيادي در معرض خطــر قرار نگيرد، امريکا 
بازيگر نظامي نخواهد بود )اين امر حمات هوايي 
امريکا بر ضد داعش در عراق و ســوريه را توضيح 
مي دهــد(. غير از ايــن، امريکا در حال اســتفاده از 
ابزار ديپلماسي براي دستيابي به راه حلي براي برنامه 

هسته اي ايران است. 
بازيگــران دولتي و غيردولتي زيادي در حال تاش 
براي پرکردن خأل ناشــي از اين اقدام امريکا هستند 
کــه از بين آنهــا مي توان بــه دو قــدرت منطقه اي 
يعني ايران و عربستان ســعودي اشــاره کرد. تاش 
اين کشــورها براي برتري، باعث ايجاد جنگ هاي 
نيابتي در عراق،  ســوريه و يمن شده است. در واقع 
شيعيان حوثي در يمن فاز جديدي از نبرد منطقه اي 
گســتره تر را به نمايش مي گذارند. اين امر فقط در 
جنوب اين شبه جزيره عربي رخ نمي دهد، بلکه بايد 
اذعان داشت مداخله نظامي مستقيم عربستان، نوعي 

رقابت استراتژيک با ايران است.
عوامل مذهبــي و قومي نيز همچون هميشــه نقش 
مهمي در اين رقابت ايفا مي کنند. درواقع نبرد شيعه 
و ســني بازتابي از ژئوپليتيک منطقه است. به عاوه 

ويژگي هاي خاورميانه جديد

برگردان: هادي عبادي

نويسنده: جاشكا فيشر*

لطف اهلل ميثمي- نشريه چشم انداز ايران

درگذشت مادر گراميتان را تسليت مي گوييم و از خداوند منان براي آن مرحومه 
علو درجات و براي شما و خانواده محترم صبر مسئلت داريم.

حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني و دکتر حسين فريدون
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در شمال استراسبورگ اتفاق افتاد. هنگ پياده نظام 
جديداً مســتقر شــده در منطقه، تازه مشــق نظامي 
روزانه خــود را در پادگان شــروع کــرده بود که 
 )Von Forster( ســروان 20 ســاله فون فورســتر
ســربازان را خطاب قــرار داده و مي گويد که آنها 
بايــد از درگيري با غيرنظامي هــا اجتناب کنند، اما 
اگر مورد حمله قرار گرفتند، بايستي از قنداق تفنگ 
خــود به خوبي اســتفاده کنند. »و اگــر يکي از اين 
بي خاصيت ها »Wackes« را کشتيد، نگران نباشيد، 

10 مارک هم از من جايزه مي گيريد«.
براي ساکنين بومي فرانســوي زبان الزاس اصطاح 
»Wackes« توهين آميــز و بــه معنــي »لک لک و 
بي خاصيت« بود و لذا طبق دســتور اســتفاده از اين 
اصطاح توسط افسران پرويس )آلماني( که مأمور 
خدمت در الزاس مي شــدند، در برخورد با ساکنان 
بومي ممنوع شــده بود، اما ظاهراً به اين ممنوعيت، 

به خصوص در پادگان ها توجه نمي شد.
برخي از ســربازاني که از گستاخي سروان ناراحت 
شــده بودنــد موضوع را بــه مطبوعات کشــاندند. 
 Zaberer( در 6 نوامبــر روزنامه ســابرر انســايگه
Anzeige( گزارشــي را دراين باره منتشر مي کند 
که باعث خشــم عمومي شــده و بحرانــي عظيم را 

به وجود مي آورد.

از ســال 1871 کــه بيســمارک اين مناطــق مرزي 
فرانسوي نشــين را ضميمــه خاک رايــش )آلمان( 
کرده بود، نارضايتي ســاکنين و نفرت مانند آتشي 
زير خاکســتر وجود داشــت، اما بااين حال الزاس و 
لويترينگن ايالت مســتقلي از دولــت فدرال آلمان 
نبودنــد، بلکــه وضعيت خاص يــک منطقه رايش 

صحيــح بحران هــا بيــن همســايگان و ســرکوب 
احساســات اقــوام تحــت تســلط، نارضايتي هاي 
آنها را زيرزميني کرد تا شــليک گلوله اي توســط 
دانشــجوي ناسيوناليســت صرب به سمت فرديناند 
وليعهد امپراتوري اتريش - مجارســتان آتش هاي 
نهفته زير خاکستر را در جاي جاي اروپا به يک باره 
شــعله ور کند، تر و خشک را با هم بسوزاند و آغاز 
چهار سال وحشت بي پايان در کل جهان شود. اگر 
بحران ســابرن و بقيه بحران هاي منطقــه اي مدبرانه 
حل مي شــد، اگر سروان فوســتر فرهنگ فرانسوي 
مردمان الــزاس را بي ادبانه تحقيــر نمي کرد و اگر 
مسئوالن به جاي حمايت متعصبانه از اين افسر جوان 
افراطي بي تجربــه حکمت مدارانه مطابق قانون با او 
برخورد مي کردند، غائلــه خاتمه يافته بود و نفرت 
فرانســوي زبانان الــزاس فروکش مي کــرد و آتش 
در يک کانــون بحران خاموش مي شــد و جوانان 
فرانســوي و آلماني يکديگر را دشمن خونين خود 
قلمــداد نمي کردند و در ســنگر ها قلب يکديگر را 
هدف قرار نمي دانند، بلکه مانند امروز دوســت هم 
بوده و از تفاوت هاي قومي لذت مي بردند. مســلماً 
واقعه سابرن عامل اصلي شروع جنگ اول نبود ، اما 
قطعه اي از دومينوي وحشت بود  که هرکدام بخشي 

از ديگ نفرت را به جوش آورد.

)zabern afaird( بحران سابرن
 )zabern( در اواخر اکتبر 1913 رســوايي سابرن
به وقوع پيوست که حکومت رايش آلمان را پيش 

از جنگ جهاني اول با بحراني بزرگ روبرو کرد.
در 28 اکتبر 1913 واقعه عجيبي در شــهر کوچک 
پادگاني ســابرن ، در ايالت الــزاس )Elsa’s( واقع 

مقدمه مترجم
 گاهي يک اتفاق ســاده يا يک اظهارنظر نسنجيده 
اشخاص متعصب در شرايط گذار مي تواند عواقب 
بس وحشــتناک و جبران ناپذيري را به بار آورد که 
کسي را ياراي مقابله با آن نيست. يکي از اين فجايع 
تاريخ بشــري جنگ جهاني اول است که ميليون ها 
انســان را به خاک و خون کشــيد و آثار منفي آن 

هنوز از جامعه بشري زدوده نشده است.
مســلماً تنهــا يک اتفــاق نمي تواند منشــأ شــروع 
درگيري هاي خانمان سوز جنگ جهاني اول باشد، 
بلکه مجموعه اتفاقــات و عوامل مختلف مي توانند 
وضعيت هاي بحراني پيش از شــروع رسمي جنگ 
را به وجود آورند. هرکــدام از اين وقايع مي توانند 
منشــأ تشــنج هايي بين اقوام و مليت ها و کشــور ها 
باشند که در صورت حل نشــدن مشکات، نفرت 
بين قوميت ها و ملت ها را باعث شــده و زمينه ســاز 
درگيري هاي سرد و افزايش دامنه آن، زمينه جنگ 

گرم را ايجاد کند.
واقعه ســابرن يکي از وقايــع اتفاقيه اي بود که تخم 
نفــرت و دودســتگي را بيــن دو مليــت از ســکنه 
منطقه اي از اروپاي آن روز بارور کرد و همزيســتي 
مســالمت آميز همسايگان فرانســوي زبان و آلماني 
قبلي يک منطقه را به دشــمني قســم خورده تبديل 
کرد که به جاي لــذت از عادت هاي قومي مختلف 
و تنــوع فرهنگــي متفاوت، آن را بــه چماقي براي 
ســرکوب يکديگر تبديل کردند. هر يک از وقايع 
ناگوار آن زمان را بايســتي به منزله قطعه اي از پازل 
وحشت تصور کنيم که با تکميل آن فاجعه جنگ 
و کشــتار بين الملل به وجود آمــد. مديريت نکردن 

يکي از اتفاقاتي که پيشقراول جنگ جهاني اول شد

برگردان: رسول اژئيان

نويسنده: ولكر اولريش* 

مطلب حاضر گزارشــي از چگونگي پيدایش و شروع جنگ جهاني اول است و 
اینکه چگونه اختالفات و تنوع فرهنگي که بر اساس آیه 13 سوره الحجرات قرآن 
مي تواند باعث تعامل اقوام و ملل و توسعه شود، با بي احتياطي ها به جهنم جنگ 
تبدیل مي شود. در شــرایط امروزي منطقه فرهيختگان و عامه مردم ایران باید 
سعي کنند که اختالفات بين شيعه و سني و همچنين اختالفات در درون شيعه 
و اهل سنت به فرقه مندي و راهبردهاي خطرناک و احتماالً جنگ تبدیل نشود. 
مطالعه این گزارش را به خوانندگان چشم انداز ایران توصيه مي کنيم اميد است 

که هر خواننده اي به نوبه خود دیگران را نيز یادآوري کند.

لطف اهلل ميثمي- نشريه چشم انداز ايران
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پست خود را از دست بدهد. بدين جهت درحالي که 
رفتار ناشايســت سروان فوســتر را به شدت محکوم 
مي کند، درعين حال اين حق را به ارتش مي دهد که 
وظيفــه خود را انجام داده و از اقتدار خود در مقابل 
هجوم مردم دفاع کند: »اقتدار پادشاه بايد درهرحال 

حفظ شود«.

وضعيت بسيار بحراني شده و تمام ممالک 
خارجي آن را به تمسخر گرفته اند

بااين حال ايــن توضيحات او آرامــش را به فضاي 
تحريک شــده رايش تــاگ )پارلمــان رايش( باز 
نگرداند. ســخنراني بعدي وزير جنگ »فون فالکن 
هايــن« )Von Falkenhayn( باعــث اعتــراض 
نمايندگان و تشنج در مجلس شد. او با اصطاحات 
تنــد پادگانــي »فريــاد آشــوبگران و فتنه انگيــزي 
مطبوعات را« مقصر وقايع الزاس معرفي مي کند. به 
دنبال اين ســخنان موجي از اعتراض در پارلمان بپا 
خاست که تابه حال رايش تاگ آن را به ياد نداشت، 
به طوري که تا مدتي وزير قادر به ادامه ســخن گفتن 
نبود، ســخنان او مرتباً با اعتــراض نمايندگان قطع 
مي شد. واکنش نمايندگان به محض پايان سخنان او 
ســريع بود. نماينده حزب مرکزي، »کنستانتين فلن 
باخ« )Konstantin Fehlenbach( به ســرعت 
پشــت تريبون قرار گرفــت و آخريــن جمله هاي 
 )Gothe( از گوته )Faust( قسمت دوم فاوســت
را اين طور قرائت کرد: »چيزي غيرقابل تصور -اينجا 
اتفــاق مي افتــد - چيزي غيرقابل توصيــف - اينجا 
انجام مي شود« و به دنبال آن درحالي که پارلمان او 
را به شدت تشــويق مي کرد اعام مي کند: »آقايان! 
نظاميان هم بايد تابع قانون باشــند و اگر ما دســت 
نظاميان را باز بگذاريم تا با غيرنظاميان با خودکامگي 
نظامي برخورد کنند، بايد فاتحه ژرمن ها )آلمان ها( 

را خواند«.
در پايان بحث هاي پر اضطراب در چهارم دســامبر 
مجلس با 293 رأ ي موافق و 54 رأي مخالف اعتماد 
خــود را از صدراعظــم رايش پــس گرفت، يک 
شکست سنگين براي هولوگ. فقط محافظه کاران 
از او حمايت کردند، احزاب ناسيونال ليبرال، حزب 
مرکــزي، ليبرال هــاي آزاد و سوســيال دمکرات ها 
به اتفــاق بــر ضــد او رأي دادنــد. افســر بلندپايــه 
نيروي دريايي ســلطنتي جانشــين »ادميرال هوپمن« 
)Admiral Hopman( در دفترچــه خاطراتش 
يادداشت مي کند »وضعيت فوق العاده بحراني است، 

تمام دنيا به ما مي خندد«.
در تمام کشورهاي پارلماني رأي قاطع عدم اعتماد 
مجلس باعث استعفاي فوري دولت مي شود، اما در 
حکومت پادشاهي آلمان صدراعظم وابسته به رأي 
پارلمان نبود و فقط بايد مورد اعتماد پادشاه مي بود 
و اما ويلهلم دوم که از نظام پارلماني به شــدت بيزار 
بود، اکنون تمايل بيشــتري براي نشــان دادن اقتدار 

صدراعظم خود داشت.

شکار مهم تر از حل بحران ها
پادشــاه اما ترجيح مي دهد مانند آخر پاييز هرســال 
به منظور شکار روباه در جنگل سياه به قصر دوستش 
 )Max Furstenberg( »ماکس فورستن برگ«
بــرود. او در آنجا تحت تأثير مشــاوران نظامي قرار 
دارد که وضعيــت را يک جانبه بــراي او توصيف 

عبور مي کرده و به رفتــار نظاميان اعتراض مي کند 
را نيز بازداشــت کردند. به دليل اينکه اتاق نگهباني 
پادگان گنجايش بازداشت شدگان را نداشته، آنها را 

در زيرزمين تاريک پادگان زنداني مي کنند.

مخالفت ها و رفتار صدراعظم رايش
اما ســرهنگ رويتر که با اين نمايش قدرت از مرز 
قانوني و وظايف و مســئوليت خــود در برخورد با 
غيرنظاميــان عبور کــرده بود، در پاســخ به نماينده 
فرمانــداري که به رفتار غيرقانوني او اعتراض کرده 
بود، مي گويد: »باعث خشنودي او است اگر خوني 
ريخته شــود« و ادامه مي دهد که مــدت زيادي در 
مقابــل ايــن تحريکات مماشــات کرده اســت »او 
اکنون وظيفه دارد و مکلف اســت احترام به ارتش 
را بازســازي کند« ژنرال دايملينگ که شبانگاه در 
استراســبورگ از رويداد باخبر مي شود، بدون هيچ 
احساســي تأکيــد مي کنــد، »از اين ســاعت مريخ 
حاکم اســت« و منظور او اين بــوده که مرگ والن 
اشــتاين Wallensteins Tod براي او مطلوب تر 
از رعايت حقوق مردم و قانون اساسي است. ظاهراً 
نظامي ها مي خواســتند ضرب شستي از مردم بومي 
بگيرند تا اينکه براي هميشه مشخص کنند چه کسي 

صاحب قدرت است.
وقايع ســابرن نه تنها در الزاس و لوترينگن، بلکه در 
بيــن ليبرال ها و سوســيال دمکرات هاي تمام مناطق 
حکومــت رايــش باعث خشــم و غضــب مردم و 
برپايــي تظاهــرات اعتراضي و اعام همبســتگي با 
مردم ســابرن مي شــود. در اين زمان ديگر موضوع 
رفتــار نادرســت برخي از افســران بــراي حاکمان 
مطرح نبود، بلکه بيشتر زيرسؤال رفتن پايه هاي نظام 
ويلهمي)Kaiser Wilhelm(  و حراست از قانون 
اساسي فردساالرانه کايزر )پادشاه( مطرح بود که در 
آن اســتياي نظاميان بر تشکيات حکومتي رايش 
تضمين مي شــد. وقايع ســابرن نمادي بــراي مقابله 
بــا رژيم حکومتي پرويس ها شــده بــود که در آن 

نظاميان خودکامه هيچ مرز قانوني را بر نمي تافتند.
ســروان فون فوســتر بار ديگر با رفتــار خود باعث 
تثبيــت ديدگاه نظامي گري مي شــود. او صبح روز 
دوم دسامبر با سربازان خود وارد منطقه اي از سابرن 
مي شــود، کارگران کارخانه کفش در آن نزديکي 
او را شــناخته و مورد استهزاء قرار مي دهند. سروان 
باعصبانيــت تمام ســربازان خود را بــه تعقيب آنها 
مي فرســتد. فقط يک جوان الغر شاگرد کفاش به 
چنگ آنها گرفتار مي شــود. زماني که او مقاومت 
مي کند ســروان فون فوســتر او را به زمين مي کوبد 
و با اين عمل »قهرمانانه« جديد باعث تهييج بيشــتر 

افکار عمومي مي شود.

بي تدبيري دولت رايش )آلمان(
يــک روز پس ازآن در ســوم دســامبر رايش تاگ 
)پارلمــان رايــش( بــراي بررســي بحران ســابرن 
تشــکيل جلســه مي دهد. وضعيت بــه وجود آمده 
در ســابرن، عملکرد فراقانوني نظاميان در آنجا، از 
طرفــي خوشــايند صدراعظم »رايش تئــودور فون 
 Theodor von Bethman( »بتمــن هولــوگ
Hollweg( نيست و از طرفي ديگر او نمي خواهد 
رفتار آنها را با احتياط مورد سرزنش قرار دهد، چون 
نمي خواهد مورد غضب کايزر )پادشاه( واقع شده و 

را داشــتند. در رأس تشــکيات اداري منطقه يک 
فرماندار در استراســبورگ مســتقر بــود که مانند 
فرمانده سپاه مستقر در اين منطقه، مستقيماً از کايزر 
)پادشــاه( فرمان مي گرفــت. حتي اصــاح قانون 
اساسي سال 1911 رايش نيز، باوجود بهبود شرايط، 
باعث ايجاد ايالتي مســتقل مورد انتظار مردم منطقه 
در داخل رايش نمي شــود. بدين جهت مردم الزاس 
40 سال بعد از الحاق به آلمان خود را »آلماني هاي 

درجه دو« احساس مي کردند.
از ســويي ديگر افســران پرويس مســتقر در الزاس 
و لويترينگــن روحيه نيروي اشــغالگر را به نمايش 
مي گذاردند و هيچ گونه درکي از رشــد درازمدت 
ساليان وابســتگي فرهنگي به فرانســه و طرز تفکر 
مردم ســاالرانه مردم بومي نداشتند. جدايي طبقاتي 
و برخوردهاي خشــن نظامي آلمان ها باعث تقويت 
نفرت مردم بومي مي شــد. از ابتــداي قرن )1900( 
حمله به نظاميان آلماني و تظاهرات به طرفداري از 
فرانسه رو به ازدياد گذارده بود. شايد درصورتي که 
سروان فون فورستر )Von Forster( بعد از رفتار 
ناشايستش به يک هنگ ديگر خارج از منطقه منتقل 
مي شــد وضعيت در شهرک 9000 نفري سابرن که 
فرانســويان saverne مي نامنــد از حالــت بحران 
خارج مي شد، ولي ســرهنگ »ارنست فون رويتر« 
فرمانده هنگ در سابرن با طرز تفکر نظاميش حاضر 
بــه اين کار نبــود: »هرگونه نرمش در مقابل فشــار 
افکارعمومــي معادل از دســت رفتن اعتبار و اقتدار 
ارتش قلمداد مي شــود«. رفتار سرهنگ مورد تأييد 
فرمانده سپاه در استراسبورگ، ژنرال »برتهولد فون 
دايملينگ«)Deimling Berthold von( که در 
ســرکوب قيام قبيله »هــررو«)Herero( در آفريقا 
مرکزي دست داشت، هم بود. ژنرال فون دايملينگ 
در 11 نوامبر به ســرهنگ رويتر اخطار مي دهد که 
»در صورت مقاومت مردم بايستي بي محابا از اسلحه 

استفاده کند«.

مسئله نشان دادن »ضرب شست در مبارزه با 
جمهوري يهودي« است

بااين حال تظاهراتي که در ســابرن شــروع شده بود 
ادامه مي يابد. هرکجا ســروان فوســتر ديده مي شد 
مورد استهزاء ساکنين بومي قرار مي گرفت و صداي 
فرياد زنده باد فرانسهVive la France! و مرگ بر 
پرويس » Merde la Prusse! « بلند مي شد، ولي 
ســروان جوان به جاي آرام کردن، باز نفت بر آتش 
مي پاشيد. بنا به گزارش روزنامه »سابرر انسايگه« در 
روز 15 نوامبر او در يک جلســه توجيهي سربازان 
را از ورود به لژيون خارجي فرانسه برحذر داشته و 
مي گويد: »مي توانيد مدفوع خود را بر پرچم فرانسه 
بريزيــد«. بدين صورت مطبوعات فرانســه نســبت 
به ماجراي الزاس حســاس مي شــوند. ماجرا زماني 
به اوج مي رســد، که درعصــر 28 نوامبر چند صد 
نفــر، اغلب جوان، در ميدان جلوي پادگان دســت 
به تظاهــرات مي زنند. متعاقب آن ســرهنگ رويتر 
دستور آرايش نظامي به سه گروهان، 60 تا 80 نفر، 
داده و سربازان مســلح با گلوله جنگي را در مقابل 
پادگان مستقر مي کند. ســربازان مي توانستند بدون 
هدف هرکســي از مردم در حال فرار را بازداشــت 
کنند، آنهــا يک رئيس دادگســتري را که تصادفاً 
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کامــًا پذيرفتند و بــر آن صحه گذاردنــد و براي 
اينکــه بتواننــد او را تبرئه کنند بــه آئين نامه 1820 
هيئت وزيران دولت پادشاهي پرويس استناد کردند 
که اجازه اســتفاده از نيروهاي نظامي را براي تأمين 

امنيت داخلي مجاز دانسته بوده.
حکــم تبرئه ايــن دو نفر امــا باعث تهييــج دوباره 
از آن  مــردم شــد. روزنامه هــاي محافظــه کاران 
اســتقبال کردند، ولي روزنامه ليبرال »فرانکفورتر« 
فاجعــه اي  را  آن   )Frankfurter Zeitung(
وحشــتناک خواند: »نتيجــه قابل رؤيت دادگاه هاي 
سابرن اين اســت که جامعه مدني شکست خورده 
است... در مبارزه بين تشکيات نظامي و تشکيات 
مدني دادگاه نظامــي حق اعمال بامنازع قدرت را 
به جــاي جامعه مدني به ارگان هــاي نظامي واگذار 

کرد«.
واقعيت اين اســت که پايان بحران ســابرن پيروزي 
بدون قيد و شــرط نظاميــان بــود. در ژانويه 1914 
فرمانــدار غيرنظامي استراســبورگ که ســعي در 
به کارگيري سياســت مصالحه آميز و آشتي جويانه 
بــا ســاکنين بومــي الــزاس- لوترينگن داشــت، 
مجبور به اســتعفا شــد و به جــاي او وزير کشــور 
محافظــه کار به شــدت افراطي رايــش »هانس فون 
کار  روي   )Hans von Dallwitz(»دالويتــس
آمد. در دربار سلطنتي و همچنين در کلوپ افسران 
رضايت کامــل حاکم شــد و اعتراض هاي جامعه 
مدني برضد قدرت اجرايي انحصاري ارتش توسط 

نظاميان دربار پادشاهي با قدرت سرکوب مي شد.
امــا چند ماه بعد همين ســران ارتش پادشــاهي تبر 
نابودي را بر ريشــه هاي نظــام حکومتي ويلهم دوم 
زدنــد. حکومتي را که از آن بــا تمام قوا محافظت 
مي کردند در سال 1918 با شکست نظامي در پايان 
جنگي که آتــش آن را در ســال 1914 برافروخته 
بودند از بيــن بردند و پايان حاکميت ســلطنتي در 

آلمان را هم رقم زدند.
*Volker Ullrich

■Die zeit منبع: مجله

شــد، اما او را به خاطر رفتار ناشايستش در روز 28 
اکتبر که بحران از آن شــروع شــده بود، به دادگاه 
احضار نکرده بودند، بلکه به دليل ضربه شمشــيري 
که در روز 2 دسامبر به شــاگرد کفاش وارد کرده 
بــود احضار کردند. اين افســر جــوان اما حاضر به 
پذيرش عملکرد ناصحيح خود نبود، چون او رفتار 
خود را تبعيت از دســتور مافوق مي دانســت: »بايد 
بــا فتنه گران بدون هيچ اغماضي با شــدت برخورد 
مي کرد«. بااين حال حکم دادگاه بســيار مهرورزانه 
بود و او را بــه 43 روز زندان به جرم ايراد ضرب و 

شتم و سوءاستفاده از اسلحه محکوم کردند.

در انتها شکست ديگري براي جامعه مدني 
آلمان رقم خورد

اين حکــم باعث خشــم محافــل محافظــه کاران 
شــد و رئيــس پليــس برليــن، »تراگــوت فــون 
ياگو«)Traugott von Jagow( در يادداشتي به 
 die Neue Preußische(»روزنامه »پرويس نو
Zeitung( مي نويســد: »زماني که دســت ها را باز 
بگذاريم که افســران ما را، به خصوص آن هايي که 
در سرزمين دشمن مشغول خدمت به پادشاه هستند، 
در معرض خطر محکوميت قضايي قرار دهند به اين 

شغل شريف صدمه وارد کرده ايم«.
اما اضطراب محافظه کاران به سرعت فروکش کرد. 
چراکه سروان فوســتر به اين حکم اعتراض کرده، 
پرونده به دادگاه عالي نظامي ارســال شد و به دليل 
اينکه او در »وضعيت دفاع از خود« عمل کرده بود 
و چون شاگرد کفاش به او حمله کرده بوده است، 

در ژانويه 1914 تبرئه شد.
ســرهنگ رويتر هم بعدها به دادگاه احضار شــد و 
محاکمه او شــبيه يک نمايش خنــده دار بود. اتهام 
سرهنگ رويتر ســلب آزادي، در مضيقه قراردادن 
غيرقانوني افراد به وســيله اســتفاده غيرمجاز از قوه 
قهريه اعام شده بود. او در دادگاه به عنوان فرمانده 
هنــگ که موظــف بــوده: »زماني که تشــکيات 
غيرنظامــي قادر بــه تأمين امنيت الزم نيســت براي 
برقــراري آرامــش بي قيدوشــرط تــاش کند« از 
خــود دفاع کــرد و قضات هم اســتدالل هاي او را 

يادداشــت دوم دســامبر در کنــار  مي کننــد. در 
روزنامه اي مي نويســد: »تمام داســتان طغيان سابرن 
حاصل تحريک وســيع مــردم غيرنظامي توســط 
فتنه گران فرانسوي است که کار خود را بدون مانع 
انجام داده اند تا در يک شــهر به اين هدف دســت 
يابند«. او ژنــرال دايملينگ را به برقراري آرامش و 
امنيت تشــويق کرده و مي گويــد »در به کارگيري 

نيروي الزم کوتاهي نکند«.
وليعهــد و فرزنــد ارشــد او ويلهلم نه فقــط پدر را 
تأييد مي کند، بلکه مي خواهد که در قضيه ســابرن 
»به سرعت و قاطعيت با اراذل واوباش لعنتي برخورد 
دادگاهي ســخت گيرانه اي شود« و متذکر مي شود: 
»براي مردم ساالري يهودي )نظام پادشاهي پرويس 
مردم ساالري را توطئه يهودي ها معرفي مي کردند( 
از هر وسيله اي براي ضربه زدن به اقتدار و فرمانروايي 
شما استفاده مي شــود«. وليعهد از ژنرال دايملينگ 
مي خواهد »ضرب شســتي نشــان دهد تــا تمايل به 

اين گونه رفتار براي آقايان بومي گران تمام شود«.
يــک روز بعد از رأي عدم اعتماد پارلمان در پنجم 
دســامبر »هولوگ« )صدراعظم( و »ادميرال فالکن 
هاين« بــه مقر پادشــاه مي رونــد، در آنجــا ژنرال 

دايملينگ هم حضور داشت.
بعدهــا ژنــرال »Lorgnons« البته باطعنــه يادآور 
مي شــود کــه چگونه گروه شــکار در شــکارگاه 
ســلطنتي که زنان زيادي نيز حضور داشــتند، او را 
پذيرفتند: »مرا با ذره بين )يک چشــمي( با نگاه هاي 
ســؤال برانگيز خود مــورد نظاره قــرار داده بودند. 
چند نفر Komtesser طوري با نگاه هايي ناشي از 
ترس و کنجکاوي مرا برانــداز مي کردند که گويا 
 Landvogt Geßlerمرا يک نوع پرنده شکاري

مي پنداشتند«.

منفور و مورد غضب در کشور خود
جلســه بحران فقط 45 دقيقه طول کشــيد، به خاطر 
اينکه کايزر ويلهلم عازم بازديد از اشتوتگارت بود. 
تصميم گرفته مي شــود که سپاه را از پادگان سابرن 
موقتاً خارج و آن را به ميدان مشــقي در خارج شهر 
منتقل کننــد. اين تصميم نه تنها بــراي بازگرداندن 
آرامش در شــهر اتخاذ شــده بود، بلکه بيشتر براي 
توبيخ و ضربه زدن به درآمد کســبه شــهر بود که با 

خروج سپاه از سابرن به آنها تحميل مي شد.
چند روز بعد نيروها با مارش نظامي از شــهر خارج 
شــدند. مردم بومي با بستن داربست، خروج آنها از 
شهر را جشــن گرفتند. يک افسر پرويس با شعري 
Rhein�( »وســتفاين –  در روزنامــه »راين النــد
واقعــه   )land-Westfaelische zeitung
را اين طور به تصوير کشــيده اســت: »ما مانند يک 
لشگر شکست خورده خارج مي شويم - با بدرقه اي 
از نفــرت و طعنه - بااين حال بــا قدم هاي محکم و 
ساح برافراشــته - از فوجي بي انضباط« اين بحران 
يک محاکمه در دادگاه نظامي استراســبورگ هم 
به دنبال داشــت. محاکمه در روز 11 دسامبر 1913 
بر ضد ســه تن از ســربازاني آغاز شد که اظهارات 
توهين آميز سروان را )»Wackes« يعني لک لک و 
بي خاصيت( به مطبوعات منتقل کرده بودند. آنها به 

سه ماه تا شش ماه زندان محکوم شدند.
کاريکاتور 1913 از »هنري سيسليز« )Henri Zislins( با عنوان »قيام بي خاصيت ها که مردم معترض سروان آلماني يک هفته بعد هم سروان فوســتر به دادگاه احضار 

را محاصره کرده اند.
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مقدمه
مجله خبري اشپيگل در شماره 17 مورخ 18 آوريل 
2015، اســناد محرمانه اي از داعش را منتشــر کرد 
که پس از قتل مغز متفکر آن در ســوريه به دســت 
اين نشريه افتاده است. عنوان مقاله اشپيگل، »جيمز 
باندهاي اسامي در صفوف اسام گراهاي افراطي« 
اســت که توســط رضا نافعــي ترجمــه و گزينش 
شــده اســت.1 اين مغز متفکر يک سرهنگ نيروي 
هوايي ارتش صدام بوده به نام »سمير عبدالمحمود 
الخليفــاوي« کــه هيچ کس نام او را نمي دانســت و 
معروف ترين نام مســتعار او »حاجــي بکر« را فقط 
عده اي معدود مي دانستند. حتي کساني که او را در 
صبحگاه اوايل ژانويــه 2014 و در پي يک مجادله 
در تل رفعت کشــتند، نمي دانســتند که او کيست؟ 
دســت نويس ها و اســناد و مدارک به دست آمده از 
محل سکونت اين ســرهنگ که به ادعاي اشپيگل 
به دســت اين نشريه افتاده، اطاعات بسيار مهمي را 
افشــا مي کند که دليل پيشــرفت و موفقيت داعش 
را نشــان مي دهد. اين اطاعات با يافته هاي ميداني 

خبرنگاران نيز، همخواني دارد.
نقشــه هاي »حاجي بکر« در ايجاد »کشور 

اسالمي«
اول- به دنبــال انحال ارتش عراق در ماه مه 2003 
 Paul( توســط فرماندار انتخابي امريکا، پال بريمر
Bremer(، هزاران افســر تحصيل کرده و مجرب 
عراقي، هســتي خود را از دســت دادنــد و بيکار و 

دل شکسته شدند 2.
دوم- حاجــي بکر به زندگي مخفــي روي آورد و 
در منطقــه انبــار واقع در غرب عــراق با ابومصعب 
الزرقاوي، آشنا شــد. زرقاوي که بزرگ شده اردن 
بود در افغانســتان اردوگاهــي را اداره مي کرد که 
به تروريســت هاي مســلمان که از سراسر جهان به 
افغانســتان مي آمدند، آموزش مي داد. زرقاوي پس 
از 2003 الهام بخش حمله به ســازمان ملل، شيعيان 
و امريکايي ها شــده بود و حتي بن الدن او را تندرو 
مي دانســت. زرقاوي در 2006 به دســت نيروهاي 

امريکايي کشته شد.
ســوم- حاجي بکر از 2006 تــا 2008 در ابوغريب 
زنداني بود. در ســال 2010 از موج دســتگيري ها و 
کشــتارهاي کماندوهاي ويژه امريکايي و عراقي، 

جان ســالم به در برد و به تدريج بــه رهبري نظامي 
تروريســت ها در عراق، ارتقا يافت. از ســال 2010 
همراه با گروه کوچکي از افسران سازمان اطاعاتي 
صدام، »ابوبکر البغدادي« را نخســت به عنوان »امير« 
و بعــد »خليفــه« و درنهايت »رهبر رســمي دولت 
اســامي« اعام کرد. بغــدادي فرد مناســبي براي 
اهداف اين افسران بوده است. روحيات شخصي او 

براي اين کار مناسب تشخيص داده شده بود.
چهارم- پس از سال 2010 چيرگي نظامي گروه هاي 
تروريستي بر قدرت دولتي عراق ممکن نبود؛ ولي 
با توسل به زور، ترور و »پول زور« گرفتن، ارعاب و 
ايجاد ترس، کم کم يک سازمان زيرزميني قدرتمند 
به وجود آمد3 محاسبات و ارزيابي هاي اين سازمان 
زمان را براي شــروع جنگ عليه اســد در ســوريه 
مناسب دانسته، زيرا در شمال سوريه در اواخر 2012 
از قــدرت دولتي خبري نبود و جــاي آن را صدها 
شــوراي محلي شورشــيان4 گرفته بودند و در يک 
وضعيت آنارشيستي، همه گروه ها در کنار هم بودند 
و کسي مسلط بر اوضاع نبود. شرايط براي اقدام اين 

کادرهاي عراقي منضبط و مطلع فراهم بود.
پنجم- حاجــي بکر در پايان ســال 2012 به همراه 
دوستانش به ســوريه رفت تا ابتدا بخشي از سوريه 
را تصــرف کند و بعد از آنجا بــه عراق حمله کند 
و »دولت اســامي« را تشکيل دهد. حاجي بکر در 
خانه اي بسيار معمولي در »تل رفعت« در شمال شهر 

حلب سکني گزيد.
انتخــاب اين شــهر بســيار حساب شــده بــود. در 
ســال هاي دهه 1980 بسياري از ســاکنان اين شهر 
به عنوان کارگر به کشورهاي خليج فارس و به ويژه 
به عربســتان رفته بودند و هنگام بازگشت برخي از 
آنها اعتقــادات و ارتباطات افراطي با خود به همراه 
مي آوردند. همين ويژگي ها و اقدامات حاجي بکر 
باعث شــد که در ســال 2013 تل رفعت با حضور 
صدها رزمنده به دژ مستحکم داعش در استان حلب 

تبديل شود.
ششم- حاجي بکر، طرح کشور اسامي را تا سطح 
محلي و روستايي طراحي کرد و روي کاغذ آورد. 
طرح او ايجاد يک کشــور »پليســي – اطاعاتي – 
اسامي« بود. او مذهبي نبود و تمام همکاران دوران 
صــدام او اذعــان دارند کــه او يک ناسيوناليســت 
افراطي بوده است. اين طراحي از روي اعتقاد به دين 
نبوده، بلکه از ضرورت استراتژيک- تاکتيکي مايه 

گرفته اســت؛ بدون ذکر کامي دربــاره اعتقادات 
مذهبي. سلسله مراتب فرماندهي در گروه امنيتي را 

از باال به پايين روي کاغذ مي آورد.
هفتم- پس از اســتقرار حاجي بکر در تل رفعت در 

سال 2012، اين اقدامات اجرايي مي شوند:
در هر محل، دفتري به بهانه دعوت به اســام افتتاح 
مي شــود؛ يعني يک مرکز تبليغات اسامي. از ميان 
کساني که براي شنيدن سخنراني  ها و يا شرکت در 
کاس هاي آموزشــي به »شناختن زندگي اسامي« 
به دفتر تبليغات اســامي مراجعــه مي کنند، يک يا 
دو نفر براي مأموريت اطاعاتي انتخاب مي شــوند. 
به آنها مأموريت داده مي شــود تــا از تمام جزييات 
روستاي خود باخبر شــوند. ليست تهيه شده توسط 
حاجي بکر که مأمــوران اطاعاتي بايد انجام دهند 

عبارت است از:
چند خانواده قدرتمند در روستا وجود دارد؟- 
افراد قدرتمند در هر خانواده را اسم ببر؟- 
تحقيق کن از کجا پول به دست مي آورند؟- 
بريگاردهاي شورشــي در روستا را با نام و تعداد - 

ذکر کن؟
نام فرماندهان بريگاردها و جهت گيري سياســي - 

آنها چگونه است؟
از کارهاي غيرمشروع آنها سر در بياور- 
اگر کسي تبهکار يا همجنس باز است يا ماجراي - 

محرمانه دارد با جزئيات يادداشت شوند.
ما بــا هوش ترين ها را به عنوان »شــيخ شــريعت« - 

انتخــاب مي کنيم. مدتي به آنها آموزش مي دهيم 
و بعد آنها را به جلو مي فرستيم.

چند تــن از »بــرادران« را انتخــاب مي کنيم تا با - 
دختــران بانفوذترين خانواده هــا ازدواج کنند تا 

بتوانيم به درون خانواده ها نفوذ کنيم.
افــراد اطاعاتي بايد در محــل زندگي خود اين - 

اطاعات را به دست بياورند:
حرف چه کسي خريدار دارد، کدام خانواده مذهبي 
اســت، به کدام مذهــب )حنفي، مالکي، شــافعي، 
حنبلي، شيعي و...( اعتقاد دارد. چند مسجد در آنجا 
هســت؟ امام مسجد کيســت؟ امام مسجد چند زن 
و چند بچه دارد؟ بچه ها چندســاله اند؟ سخنان امام 
چگونه است؟ آيا امام به تصوف نزديک است؟ در 
کنار اپوزيسيون اســت يا دولت سوريه، مواضع او 
درباره جهاد چگونه است؟ آيا امام حقوق مي گيرد؟ 
از کجا؟ چه کســي او را بــه امامت منصوب کرده 

اسناد محرمانه داعش تأييدي بر يک توطئه وسيع و 
مأموريت درازمدت آن

محمدحسين رفيعي
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است؟ چند دموکرات ساکن روستا هستند؟

جاسوســان اطاعاتي داعش بايد مانند زلزله سنج - 
مشغول به کار باشند. از کوچک ترين شکاف ها، 
از قديمي ترين دعواهاي مدفون در اعماق جامعه 
باخبر شــوند، از هــر چيزي که بتــوان در جامعه 
دوئيت ايجاد کرد و بــراي به زانودرآوردن افراد 

به کار آيد، باخبر شوند.
در طرح حاجي بکــر، از موضوعاتي مانند مالي، - 

مهدکودک، مدارس، رسانه ها، وسايل نقليه و ... 
نيز ســخن گفته شده ولي درنهايت همه چيز گرد 
محور اصلي برنامه و فهرست مأموريت ها متمرکز 
بودند: بازداشت افراد، خبرچيني، قتل و آدم ربايي.

حاجي بکر براي هر اســتان يــک فرمانده يا امير - 
داشــت، فرمانده هايي ويژه آدمکشي، آدم ربايي، 
تک تيراندازان، ارتباطات، رمــز و... و نظارت بر 
فرماندهان ديگر. سازمان هاي اطاعاتي به موازات 
هم کار مي کردند، امير منطقه مواظب معاون خود 
بود و معاون هم يک دســتگاه اطاعاتي مســتقل 

داشت که مواظب فرمانده خود باشد.
آنچــه حاجي بکر انجام مــي داد، آني بود که در - 

عــراق صدام آموختــه و عمل کرده بــود؛ يعني 
دســتگاه اطاعاتــي در همه جا حاضر باشــد. آن 
چيزي که نويســنده تبعيدي عراقي »کنعان مکيه« 
در کتــاب »اين جمهوري وحشــت« بــه تصوير 
کشيده است. کشــوري که ممکن است هرکس 

در آن ناگهان سر به نيست شود.
هشتم- در نوشــته هاي حاجي بکر، سخني از سنت 
پيامبر اســام يا وعده هاي بهشتي در ميان نيست. او 
معتقد بود با اعتقادات مذهبــي هرقدر هم صادقانه 
باشــند، نمي تــوان به پيروزي دســت يافــت؛ ولي 

مي توان از ايمان ديگران به سود خود بهره برد.
نهم- حزب بعث عراق، يک حزب سکوالر بود. هر 
دو سيستم )افراد حزب بعث و مسلمانان( به اين نتيجه 
رسيدند که تسلط بر توده ها بايد در دست نخبگاني 
اندک متمرکز باشــد کــه به هيچ کس پاســخگو 
نباشند؛ چون مجري نقشه اي بزرگ هستند که يا از 
»بارگاه الهي« يا از پرتــو عظمت »تاريخ عرب«، به 
آنها تفويض شــده؛ لذا راز موفقيت کشور اسامي 
در ترکيــب دو عامل نهفته اســت: اعتقاد آميخته با 

تعصب مذهبي همراه با محاسبات استراتژيک.
ولي در تمامي عملکردهاي اين کشور اسامي، هيچ 

نشاني از مذهب ديده نمي شود.
دهــم- از بهار 2013 که در شــمال ســوريه دفاتر 
تبليغاتي »دعوت« تأســيس شــدند، کامــًا بي آزار 
بودنــد، مانند دفاتري کــه در سراســر جهان براي 
خدمــات امدادي برپا مي شــوند. فقــط مي گفتند: 
»منبــج«، برادريم، صحبتي از کشــور اســامي، در 
ميان نبود. پزشــکي که از شهر »رقه« فرار کرده بود 
مي گفت: »من اول اصًا متوجه افتتاح دفتر نشــدم. 
در مــاه ژانويه که زدوخورد شــروع شــد، متوجه 
شــدم که داعش قبًا چند خانه و آپارتمان را براي 
مخفي کردن اسلحه و پنهان کردن افراد خود اجاره 

کرده بود«.
در ده ها شــهر ديگر ســوريه هم به اين شکل عمل 
شده و دستور اوليه اين بود »اگر در محلي مقاومت 

شــديد بود يا هواداري پيدا نشــد، بايد موقتاً عقب 
نشســت. کار وقتي بايد توســعه يابد که با مقاومت 
علني مواجه نشود، افراد مخالف و کشتن آنها آري 

ولي بايد شرکت در انجام آن را انکار کرد«.
يازدهــم- از تابســتان 2012، افراط گرايانــي که از 
خــارج مي آمدند را گرد آوردند، دانشــجوياني از 
عربســتان، کارمندان تونســي، جوانان اروپايي که 
مدرســه را رها کــرده بودند و هيــچ تجربه رزمي 
نداشتند، همراه با چچني ها و ازبک هاي رزم ديده، 
مشــترکاً يک گروه رزمنده، زير فرمــان عراقي ها 
تشکيل مي دادند. در پايان سال 2012 در چند منطقه 
اردوگاه هاي نظامي برپا شد. کسي نمي دانست اين 
اردوگاه هــا به کدام گروه تعلق دارنــد. اردوگاه ها 
نخست ســازمان  يافته نبودند، مرداني در آنها بودند 
که با هيچ روزنامه نگاري صحبت نمي کردند. اهل 
کشــورهاي مختلف بودند. فقط از عراق کسي در 
ميان آنها نبود. دو ماه آموزش مي ديدند و بايد بدون 
قيد و شــرط تابع محــض فرمانده باشــند. در آغاز 
گروه، به هم ريخته بود، ولــي در پايان دوره، کامًا 
فرمان بــردار. اين گروه ها در قياس با شورشــگران 
ســوري در اقليت بودند. داعش با يک ترفند ساده 
قدرت نظامي خود را چند برابر نشــان مي داد. افراد 
سياه پوش و نقاب دار. براي ايجاد وحشت و گمراهي 
در تعيين تعداد آنها. جاسوســان با خبررساني منظم 
و دقيــق، چالش هــاي محلــي را به رهبــري اطاع 
مي دادند تا اقدام آنها براي ايجاد قدرت حافظ نظم 

مؤثر باشد.
دوازدهــم- در ماه مارس 2013 رقه تســخير شــد. 
بافاصله شوراي شهر انتخاب شد. وکا، پزشکان، 
روزنامه نگاران، گروه هاي زنان، »جوانان آزاد رقه«، 
»جنبش براي حقــوق خودمان« و ده ها ابتکار ديگر 
پــا گرفت؛ ولي پس از مرحله نفوذ، مطابق با نقشــه 
حاجي بکر، مرحله از بين بردن افرادي آغاز شد که 
طبق اطاعات قبلي، رهبران بالقوه يا مخالفان داعش 
بودند. اولين نفر رئيس منتخب شوراي شهر بود که 
توسط چند مرد مسلح نقاب دار ربوده شد. نفر بعدي 
برادر يک نويسنده معروف بود. دو روز بعد مردي 
ناپديد شد که سردسته افرادي بود که پرچم انقاب 
را بر ديوار شــهر نقش کرده بودند. ترس و وحشت 
همه را فراگرفته بود، ديگر کســي جرئت نمي کرد 

دســت به کاري بزند. بعداً صدها نفر ناپديد شدند. 
در ماه اوت، رهبري نظامي داعش، چندين خودرو 
 ،FSA حامل تروريســت هاي انتحــاري به مرکــز
گروهي کــه گرايش هاي مذهبي اندکي داشــت، 
فرســتاد. ده ها نفر از رزمندگان را به قتل رساندند و 
بقيه را به فرار واداشــتند و بقيه شورشيان هم تماشا 

مي کردند!
رهبــري داعش بــا گروه هــاي مختلــف رزمنده-
غيرداعش- پيمان هاي ســري بســته بود. درنتيجه، 
هرکس فکر مي کرد که ديگران موردحمله داعش 
قرار مي گيرند و نه آنها. در 17 اکتبر 2013 داعش، 
معاريف شــهر، روحانيــون و وکاي دعاوي را به 
جلســه اي دعوت کــرد. بعضي از آنها نشــانه اي از 
همدلي پيش بيني کردنــد. از 300 نفر حاضرين در 
جلسه فقط دو نفر به خشونت، آدم ربايي و آدم کشي 
ريشــوها اعتراض کردنــد. يکي از آنهــا مهندس 
روزنامه نگار و طرفدار حقوق بشــر و معروف بود. 
پنج روز بعد جســد او را با دســت هاي بسته يافتند 
که در مغز او شــليک شده بود. در ايميلي که براي 
دوستانش فرستاده بودند فقط نوشته بودند: »حاال تو 
براي دوستت غمگيني؟« طي چند ساعت حدود 20 
نفر از اپوزيسيون سرشناس شهر »رقه« به ترکيه فرار 
کردند و اين پايان انقاب در رقه بود. اندکي بعد 14 
نفر از رهبران بزرگ قبايل با امير »ابوبکر البغدادي« 
ابــراز وفاداري کردند، دو ســال پيش به اســد هم 
اعام وفاداري ابدي کرده بودند. به اين ترتيب زمينه 
براي استقرار مرکز فرماندهي داعش در رقه فراهم 
آمد. با يک هماهنگي بين شورشــيان – اپوزيسيون 
غيرداعــش اســد و حمله آنهــا به رقه، شــهر به دو 
قســمت تقسيم شد و در يک درگيري حاجي بکر، 
به طور ناشناس کشته شد و در منزل محل مسکوني 
او مدارک مهمي به دســت آمد کــه اين گزارش 
مبتني بر آن اطاعات است. جالب است که در بين 
مدارک و اسناد به دست آمده از خانه او قرآن وجود 
نداشــت. بعداً همســر او به تقاضاي دولت ترکيه با 
اسيران ترکيه در دست داعش، مبادله شد. اشپيگل 
از سرنوشــت نوشــته هاي مهم حاجي بکر، سخني 
نمي گويــد؛ ولي تصريح دارد کــه در ژانويه 2014 
که داعش مجبور به ترک مرکز فرماندهي خود در 
حلب شد و نتوانست تمامي پرونده هاي آرشيو خود 

حاجي بکر
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را آتــش بزند، آنچه باقي ماند، به دســت »بريگارد 
توحيد« که بزرگ ترين گروه شورشــي ضد اســد 
در حلب بود، افتاد. بريگارد توحيد اين اسناد را در 

اختيار اشپيگل گذاشته است.
ســيزدهم- اشــپيگل توضيح مي دهد در اين اسناد 
آمده کــه 34 نفر از اعضاي داعش، خواســتار زن 
و مبلمان بيشــتر شــده اند و بعضــي از آنها تقاضاي 
مبلمان براي اتاق خواب خود و حتي خواستار ماشين 
رخت شــويي تمام اتوماتيــک بوده انــد. در پايان، 
اشپيگل از جنگ سني و شيعه اظهار نگراني مي کند 
کــه غرب به آن بي توجه هســت و فقط به عمليات 

تروريستي حساسيت دارد.
ارزيابي از اطالعات اشپيگل

اول – داعش يک ســازمان »پليســي – اطاعاتي- 
اسامي« است که رهبري پليسي – اطاعاتي آن در 
دست افســران مجرب اطاعاتي صدام است. شيوه 
عملکــرد آنها »النصــر بالرعب« اســت؛ آدم ربايي، 
کشتار، تبليغات وسيع خشــونت. از رهبران مذهبي 
سوءاســتفاده مي کنند تا در تبليغات صبغه اسامي 
به آن دهند و مســلمانان معتقد را جذب کنند و در 
دوره آموزش آنها را به اســتراتژي و تاکتيک خود 

پايبند سازند.
دوم- داعش درصدد جنگ ســني- شــيعه است و 
خود را نماينده سني ها مي داند. دشمني اصلي آن با 
ايران شيعي است. آن را پنهان نمي کند. اسم ابوبکر 
البغدادي تبليغي اســت از خافت عباسي در بغداد. 
ايراني ها را ســپاه صفوي مي نامند که اشاره اي است 
به دولت شيعي صفوي و زنده کردن يک درگيري 
تاريخي. پياده نظام اين درگيري ســني ها و دشمنان 
آنها که بايد نابود شــوند، شــيعيان هســتند. افسران 
صــدام هم در ايــن جبهه، همچنــان جنگ عرب- 

عجم را زنده نگه مي دارند.
منطقــه  اســامي  کشــورهاي  و  غــرب  ســوم- 
به طورجدي با داعش نمي جنگند يا به بمباران هوايي 
بسنده مي کنند تا از توسعه بيش از نياز آن جلوگيري 
کنند يا مستقيم و غيرمستقيم به آن کمک مي کنند تا 
درگيري ســني- شيعه را شعله ور سازند و اين آتش 
را روشن نگه دارند. مقامات رسمي امريکا، دوران 
درگيري را بين 20 تا 30 ســال پيش بيني کرده اند تا 
به تدريج بتوانند نقشه کشورهاي خاورميانه را مجدداً 
ترسيم کنند و از 5 کشور، 14 کشور بر پايه قوميت 
و مذهب شــبيه تجربه يوگســاوي ايجــاد کنند تا 

واحدهاي کوچک جغرافيايي قابل کنترل باشند.5
چهارم- هزينه اين تغييرات بسيار مهم در خاورميانه 
را کــه بعضــي کارشناســان غربــي از آن به عنوان 

»برپايــي قيامت« ســخن گفته اند به لحاظ انســاني 
به عهده مســلمانان ســني و به لحاظ مالي، دولت ها 
و مــردم منطقه پرداخت مي کننــد که در دو طرف 
دعوا قرار دارند. درگيري ســني- شيعه چند کشور 
در جبهه هــاي جنگ داعش نمود عينــي دارد. در 
عراق و ســوريه مسلمانان ســني و شيعه افغانستان با 
هم مي جنگند و هرکدام جذب سازمان موردعاقه 
خود شــده اند. درگيري حافظ اسد شيعي با داعش 
سني، حزب اهلل شيعي با داعش ســني و... مبارزات 
عرب هاي سني بحرين، عربستان و... با حکومت ها، 
شروع اين روند طوالني هستند. مالکي در عراق اين 
آتش را روشن کرده است و هنوز معلوم نيست که 
دولت کنوني بتوانــد آن را خاموش کند. اين يک 

طرح امريکايي- اسرائيلي- بريتانيايي است.
پنجــم- تبليغات »اســامي« داعــش، در اين دوره 
طوالنــي، در مــردم جهــان و حتي مردم مســلمان 
منطقــه هم، گريز از اســام و به حاشــيه راندن آن 
را ســبب خواهد شــد و اين بهترين، عملي ترين و 
کم هزينه تريــن راه براي تحقق جنــگ تمدن هاي 
آقاي هانتينگتون، خواهد بود. اسام از صحنه رقابت 

خارج خواهد شد.
ششم- از شکست داعش در کوباني و تکريت نبايد 
اميدوار شد. داعش به اين زودي تمام شدني نيست. 
درنهايت از بين خواهد رفت ولي تا انجام مأموريت 
آن راه طوالنــي در پيش اســت. داعــش و عوامل 
مکمل آن، مانند اختافات اخير ايران و عربستان در 
مورد ســوريه، عراق، يمن و ... درصدد اين هستند 
که همچون زمان جنگ تحميلي که صدام توانست 
آن را به جنگ »عرب- عجم« تبديل کند و بيشترين 
کمک ها را از اعراب دريافت کند، جنگ ســني- 

شيعه را در منطقه تثبيت کنند.
هفتــم- تفاهم ايران با 1+5، مــورد مخالفت جدي 
کشــورهاي ثروتمنــد عــرب منطقــه، اســرائيل و 
جنگ طلبان امريکاســت و پنهان نمي کنند که اگر 
بتوانند مي خواهند آن را به هم زنند و شــرايط را به 
قبل بازگردانند. يکي از صحنه هايي که ممکن است 
مورداستفاده آنها قرار گيرد، کشورهاي مورد نزاع 

است: سوريه و يمن.
براي جلوگيري از اين شــيطنت ها، ايران بايد سريعاً 
در اين دو کشــور رويکردي سياسي در پيش گيرد 
و محل نــزاع را حذف کند. در هفته هاي گذشــته 
تشديد درگيري لفظي نظاميان ايران و سياستمداران 
عربستان ازيک طرف و تغييرات در ساختار حاکمان 
عربستان و روي کار آمدن افراد ضدايراني از طرف 
ديگر، بســيار نگران کننده شــده اند. لذا در سياست 
خارجي شــيوه و رويکرد آقايان روحاني- ظريف 
بايد ســريعاً عملياتي شــود و زودتر آتش اين نزاع 

لفظي و جنگ نيابتي پايان پذيرد.
هشــتم- در داخل ايران به ســرعت بايــد رويکرد 
گذشــته را در رابطه با اقــوام و مذاهب اقليت تغيير 
داد و به ســوي وحدت ملي، وحدت ملت- دولت، 
همدلــي و هم زبانــي، حرکت کنيــم و زمينه هاي 

اختاف در داخل را بخشکانيم6.

پي نوشت
aayande -1، 22 آوريــل 2015 و توضيح رضا نافعي 

در www.pyknet.net در 6 ارديبهشت ماه 1394. 
2- هنــوز مدارکي به دســت نيامده که سياست ســازان 
امريکايــي از روي عمــد ارتش عــراق را منحل کردند 
تا وقايع بعدي را رقم بزنند يا يک مشــکل ســهوي بوده 
اســت. بعضي از مســئوالن امريکايي بعداً ايــن عمل را 
اشــتباه ارزيابي کردند، ولي هميــن ارزيابي هم مي تواند 

موردترديد باشد.
3- آيــا اين تحوالت و ايجاد يک ســازمان تروريســتي 
مخفي قدرتمند از چشم دســتگاه هاي اطاعاتي امريکا، 
مخفي نگه داشته شده يا امريکايي ها عمداً تغافل و تجاهل 
کرده اند، هنوز مدرکي در دست ما نيست، ولي شواهدي 
وجود دارد که بي خبر از آن نبوده اند که در ادامه خواهد 
آمد. خــروج نيروهاي امريکايي از عراق هم مورد ظن و 
شک اســت. ممکن است با اين تحليل خارج شده باشند 
تا درگيري گروه هاي تروريستي با دولت عراق به مرحله 

هشداردهنده اي برسد و سپس برگردند.
4- منظور از شورشــيان، اپوزيسيون غيرداعش بشار اسد 
هستند که بسيار متنوع و با ديدگاه  هاي متفاوت عليه اسد 

مبارزه مي کرده اند.
5-  به مقاله نويسنده در ايران فردا شماره 10 تحت عنوان 
»کاتاليزور برپايي قيامت« و همچنين به مقاله نويسنده در 
ايران فردا، شماره 6 با عنوان »پارادوکس اتحاد- دشمني 

غرب با بنيادگرايان« مراجعه کنيد.
6- بــه مقاله نويســنده در ايران فردا، شــماره 5 با عنوان، 
»داعش محصولي از تحجر تاريخي، سرمايه داري جهاني 

و ديکتاتوري منطقه اي«، مراجعه کنيد.■

اشپيگل از جنگ سني و شيعه 
اظهار نگراني مي کند که غرب 
به آن بي توجه هست و فقط به 
عمليات تروريستي حساسيت 

دارد

لطف اهلل ميثمي- نشريه چشم انداز ايران

درگذشت  پدر گراميتان را تسليت مي گوييم و از خداوند منان براي آن مرحوم 
علو درجات و براي شما و  خانواده محترم صبر مسئلت داريم.

جناب آقاي عبدالرضا مهاجري مقدم
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در آيينه رسانه ها
ايران 

غرب بايد از تقبيح پوتين دست بردارد
مسئله اوکراين بخشي از آن چيزي است که پاپ فرانسيس آن را جنگ جهاني 
ســوم به صورت تدريجي خواند. پس از ســال 1991 و سقوط اتحاد جماهير 
شوروي، امريکا اطمينان داشت که در آخرين جنگ جهاني پيروز شده است؛ 
در حالي که روســيه به هيچ وجه قصد نداشــت با شرمســاري تمام، اينها را به 
جان بخرد. شــاهکار ديپلماتيک پوتين در خال بحران ســال 2013 ســوريه، 
جاه طلبي هــاي اوبامــا را فرونشــاند. وي تصميم گرفت بــه ضدحمله بپردازد: 
اکنون تأثيرات آن را مشــاهده مي کنيم. با ضرب شســت )جنبش( ميدان و نيز 
با متحدشــدن با ايران و کوبا، متحدين تاريخي مســکو. هدف، منزوي ساختن 

روسيه از نظر ديپلماتيک است.
غرب که در مقابل تهديد اســامي فلج شده است، متحدي چون روسيه را که 
بالقوه شکســت ناپذير اســت، پس مي زند و ممکن است آن را به آغوش چين 

سوق دهد. آيا ما به راستي مي خواهيم اجازه دهيم چنين اتفاقي بيفتد؟
تحريم هاي اقتصــادي که اتحاديه اروپا در مورد مســکو اعمال کرده، ممکن 
اســت در وهله اول به ضرر اقتصادهــاي اتحاديه اروپا باشــد. بايد بگويم که 

اقتصاد ايتاليا يکي از اولين قربانيان آن است.
»کي يف به دست )جنبش( ميدان افتاد، کريمه هم به دست پوتين: اکنون ديگر 
»از دســت رفتند.« براي مناطقي که در آنها هنوز نبرد جريان دارد مانند دنباس 
)زيرا علي رغم شــايعات مربوط به يک آتش بس هنوز در آن شليک مي شود( 
يک راه حل سياسي ضرورت دارد. شــايد بتوان به يک اساسنامه فدرال مشابه 
آنچه از ســوي ايتاليا به استان ]خودمختار[ آلتو آديجه اعطا گرديد، فکر کرد: 

دست کم پس از سال هاي دشوار در آنجا نبرد متوقف گرديد.«
جنگ ســرد، علي رغم اينکه مطبوعات مي کوشــند عکس آن را ثابت کنند، 
پايان يافته اســت. ليکن به جاي آن، نبردي بسيار پيچيده تر و سازمان يافته تر در 

حال آماده شدن است.
منبع: ايل جورناله، 18 آوريل 2015، )28 فروردين 1394(

نويسنده: جوواني مازيني

اتحاد سست داعش و حاميان صدام

اسامي حاجي بکر و عزت ابراهيم الدوري گواهي بر پيوند ميان داعش و رژيم 
صدام حســين به شــمار مي آيند. عزت ابراهيم الدوري به ويژه رياســت گروه 
چريکي نقشــبندي )ارتشي متشــکل از افراد امنيتي(، سازماني مخفي وابسته به 

مقاومت بعثي در برابر تجاوز نيروهاي امريکايي را بر عهده داشت.
اتحاد با داعش به اوايل ماه ژوئــن 2014 برمي گردد، هنگامي که چريک هاي 
البغدادي، موصل دومين شــهر عراق را که پايتخت دولت اســامي در عراق 
اعــام گرديد، فتح کردند. انتصاب دو تن از ژنرال هاي ســابق ارتش عراق به 
نام هاي الزهر العبيدي و احمد عبدالرشــيد به عنوان حاکمان موصل و تکريت 

در آن زمان بر اين امر صحه گذارد.

آنچه تروريســت هاي مــزدور البغدادي و اعضــاي JRTN )مخفف نام عربي 
جيش رجال الطريقه النقشبندي که به ياران نظامي صدام حسين اشاره دارد( را 
به هم پيوند داد، مخالفت با دولت شــيعه مالکي و ميل به بازپس گيري کنترل 

آن چيزي بود که به واسطه دخالت نظامي امريکا از چنگ آنان در آمده بود.
ليکــن داعش و JRTN به شــکلي ماهوي با هم متحد نيســتند. اختافات آنها 
بي شــمار و عميق اســت و هر روز آشکارتر مي شــود. اگر داعش مي خواهد 
مرزهاي امروزي عراق را بردارد تا بر خاکســترهاي آن يک دولت اســامي 
تشکيل دهد، گروه دوم از جنبشي تشکيل يافته که بخش اعظم آن نادين محور 
و ترقي خواه است که قصد دارد برتري حزب بعث در سياست و زندگي مدني 
عــراق را اعاده کند. حزبي که مدت چند دهه پيش از تجاوز امريکا در ســال 

2003 پابرجا بود.
به عاوه، خشــونت بي وقفه داعش که پيش ازاين به بهاي منزوي شدن از سوي 
ساير گروه هاي جهادي فعال در سوريه تمام شد، مشکل مهم ديگري به شمار 
مي آيــد که خوِد JRTN به مخالفت با آن پرداخته بود. اين گروه کشــتارهاي 
اين سازمان تروريستي و به ويژه ظلم و ستم هايي را که در قبال اقليت هاي ديني 

مسيحي و ايزدي عراقي روا مي دارند، محکوم کرده بود.
منبع: پانوراما، 21 آوريل 2015، )1 ارديبهشت 1394(

انزواي ترکيه

اختاف بر ســر مســئله ارامنه انزواي بين المللي ترکيه را تقويت کرده اســت. 
اين کشــور در خاورميانه هم اکنون دوستان چنداني ندارد: در حال حاضر هيچ 
ســفيري از ترکيه در مصر، ســوريه و اســرائيل حضور ندارد؛ روابط با اعراب 
حاشــيه خليج ]فارس[ نيز به علت حمايت ترکيه از اخوان المسلمين دچار تنش 
اســت؛ روابط با ايران نيز اخيراً دچار مشــکل شــده، زيــرا اردوغان حکومت 
تهران را بــه برتري طلبي در منطقه متهم کرده اســت. اکنون اختاف با غرب 
و روســيه در مسئله ارامنه نيز به ساير مســائل اضافه شده است. ابراهيم کالين، 
ســخنگوي اردوغان، چند وقت پيش درباره عبارت جسورانه »انزواي نجيبانه« 
که کشورش در آن قرار دارد، سخن مي گفت. اين وضعيت هم اکنون بيش از 

هر زمان ديگر در مورد ترکيه صدق مي کند.
منبع: تاگس اشپيگل، 25 آوريل 2015،)5 ارديبهشت 1394(

نويسنده: توماس سايبرت

اختالفات عميق امريکا و اسرائيل

طبق سنت قديمي، جامعه يهوديان امريکا، تکيه گاه حزب دموکرات محسوب 
مي شــود و ازاين رو، بروز اختاف ميان بــاراک اوباما، رئيس جمهور امريکا و 
بنيامين نتانياهو، نخســت وزير اســرائيل، براي دولت امريکا معضل مهمي شده 

است.
کارشناسان، ســخنراني نخست وزير اسرائيل در مجلس سناي امريکا را که در 
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اوايل ماه مارس و بدون جلب موافقت مقدماتي کاخ ســفيد انجام شــد، نقطه 
اوج ايــن »اختاف نظــرات« مي نامند. در آن زمان، نتانياهــو از طرح توافق با 
تهــران که براي اوباما، اهميت ويــژه اي دارد، چنين انتقاد کرد: »در طول يک 
ســال تمام به ما مي گفتند که حاصل نشدن قطعي توافق، بهتر از توافق بد است 
و اين توافق بد اســت و حتي، بسيار بد. بهتر بود چنين توافقي حاصل نمي شد« 
افزون بر آن، وي اعام کرد که اگر اســرائيل محکــوم به رويارويي به تنهايي 
با تهديد باشــد، کشــور وي براي مقابله با آن آمادگي دارد. ســخنان وي در 
خصــوص »گلــه اي از عرب هاي رأي دهنــده« در انتخابات اخيــر مجلس اين 

کشور نيز بر آتش اختافات دامن زد.
چندي بعد، نتانياهو تاش کرد، ســخنان خود در خصوص عرب هاي ســاکن 
اسرائيل را پس بگيرد و به خاطر بيانات جنجال برانگيز خود عذرخواهي کرد؛ 
اما، ديگر دير شــده بود. پاســخ انتقادي دولت واشــنگتن آن چنان تند بود که 
برخي از دموکرات هاي عضو کنگــره حتي رئيس جمهور را به مايم تر کردن 
لحن خود دعوت کردند. کاخ سفيد سخنان ايراد شده در خصوص عرب ها را 
بسيار نگران کننده خواند و حتي، اقدام به ايجاد تغيير در سياست خود در خاور 
نزديک در زمينه اي از امتناع تل آويو از به رسميت شناختن دولت فلسطين کرد 
و اينجا از احتمال امتناع امريکا از وتو کردن قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل 
متحد درباره به رسميت شناخته شــدن دولت فلســطين سخن در ميان بود. پيش 
از آن، امريکا از برداشــتن چنين گامي ازجمله، به خاطر دفاع از منافع اسرائيل 

امتناع کرده بود.
واضح اســت که براي ازســرگيري کامل همکاري ها در تمامي مســائل، بايد 
تدابير بيشــتري اتخاذ شــود و فقط به ايراد ســخنان نمادين اکتفا نشــود. بني 
بريســکين، مديربرنامه هاي بين المللي کنگره يهوديان روسيه، در گفت وگويي 
با نشريه »نزاويسيمايا گازتا«، تغيير لحن سياستمداران امريکايي را چنين تفسير 
مي کند: »من با صداقت کامل مي توانم بگويم که کمترين ابتکار عمل جديدي 
صورت نگرفته است. هيچ کس در اسرائيل، اين گام ها را جدي نمي گيرد«. به 
اعتقاد وي، بيانات پساکي – سخنان مرسوم سياستمداران امريکايي است، زيرا 
همکاري هاي دو کشــور در زمينه امنيتي، عمًا قطع نشــده بود. محافل نظامي 
امريکا و اســرائيل ازلحــاظ حرفه اي روابط تنگاتنگي دارنــد و براي يکديگر 
احترام قائل اند، ازاين رو، در خصوص مناســبات مستحکم در اين عرصه کسي 
ترديدي به خود راه نمي دهد. بريســکين معتقد اســت کــه امريکا هيچ يک از 
بهانه هاي اســرائيل در خصوص برنامه هســته اي ايران را نمي پذيرد، ازاين رو، 
نبايد انتظار داشــت که ميان دولت امريکا و نتانياهو روابط متقابًا دوســتانه اي 
از ســر گرفته شود، دســت کم تا زماني که در امريکا رهبر جديدي روي کار 

نيامده است.
منبع: نزاويسيمايا گازتا، 25 آوريل 2015 ،)5 ارديبهشت 1394(

نويسنده: آلکسي نااوموف

مخاطرات دولت سوريه
تا پايان ماه مارس که اســتان »ادلب« به دســت شورشيان افتاد، رژيم سوريه از 
اين مســير براي تأمين نيازهاي نيروهاي خود، مستقر در ادلب استفاده مي کرد. 
از دست دادن جسر الشــغور، تسخير دوباره ادلب را بسيار دشوار خواهد کرد. 
هم زمان، مخالفان رژيم به ســمت مناطق ساحلي علوي نشــين که در آن قبيله 
حکومتي اســد زندگــي مي کند، نزديک مي شــوند. چنيــن اقداماتي موجب 

تضعيف روحيه علويان خواهد شد.
علويان ســوريه در وضعيت نااميدکننده اي قرار دارند. رژيم اسد براي چندين 
دهه مانع از تشکيل هويتي علوي داراي اعتمادبه نفس و مستقل از رژيم شده و 
خود را به عنوان تنها قدرت محافظ علويان جلوه داده است. سرمايه گذاري هاي 
کمي براي توســعه اقتصادي مناطق فقير علوي نشــين صورت گرفته اســت و 
درنتيجه ســاکنان اين مناطق به مشاغل دولتي وابســته اند، مشاغلي که موجب 
برتري آن ها بر اکثريت ســني شده اســت. اين به نوبه خود به نفرت سني ها از 
علويان دامن مي زند و به همين خاطر بســياري از علويان به گروه هاي طرفدار 
رژيم پيوسته و به استخدام شبه نظاميان اسد درمي آيند. گروه هاي سني افراطي 

مانند القاعده که هم اکنون در حال پيشــروي اســت، علويــان را بدعت گذار 
مي خوانند. 

هم زمان، نشــانه هاي سرخوردگي در ميان علويان سوريه در مورد سياست هاي 
رژيــم که موفق به تأمين امنيت آنان نشــده، ديده مي شــود. عــاوه بر اين، به 
نظر مي رسد انســجام داخلي رژيم متزلزل شده است. در پاييز گذشته رؤساي 
ســه بخش از چهــار اداره مهم پليس مخفــي و همچنين دو نفــر ديگر نيز در 
ماه مارس ســال جاري پســت هاي خود را ترک کردند. طي اين ماه، يکي از 
پسرعموهاي بشــار، رئيس جمهور سوريه دستگير شد، هرچند وي از موقعيت 

بااليي برخوردار نبود، اما حامي رژيم به شمار مي رفت.
منبع: نوي زوريشر سايتونگ، 27 آوريل 2015، )7 ارديبهشت 1394(

نويسنده: مونيکا بوليگر

ديپلماسي موفق ظريف در پاکستان

با نواز شريف، نخست وزير پاکستان در طول سفر وي به رياض در رأس هيئتي 
بلندپايه هيچ »برخوردي« نشــد. در اين ســفر مقامات ارشد اين کشور ازجمله 
رئيس ستاد ارتش و وزير دفاع همراه نخست وزير بودند. باوجوداينکه پارلمان 
پاکســتان درخواست عربســتان را براي مشــارکت نيروهاي مســلح )هوايي، 
دريايي و زميني( اســام آباد در عمليات ادب کــردن حوثي ها و جلوگيري از 
طرح ســيطره ايران رد کرد، اما اشتياق شــريف براي جبران حمايت تاريخي 
عربستان از کشورش در طول هفتاد سال گذشته که شامل حمايت هاي مالي و 

نفتي سخاوتمندانه و ادامه دار مي شود، براي همگان شناخته شده است.
نواز شريف چاره اي جز سفر به رياض نداشت تا ابهامات آنچه را در راهروهاي 
پارلمان اين کشــور اتفاق افتاد تشــريح کند و به متحدان نزديک خود تأکيد 
کند، رأي نمايندگان کشــورش عليه مشارکت پاکســتان در »طوفان قاطع« و 
اعام بي طرفي اين کشور در درگيري هاي يمن به هيچ عنوان به معناي کوتاهي 
پاکســتان در دفاع از امنيت عربستان درصورتي که اين کشور در معرض خطر 

يا تجاوز قرار گيرد، نيست.
به نظر مي رسد رهبران عربستان ترجيح دادند نواز شريف را در تنگنا قرار ندهند 
يا زير فشــار نگذارند. آنان به بيان قصد پاکستان براي ايستادن »شانه به شانه« در 
کنار عربستان از سوي نخست وزير اين کشور در صورت هجوم اکتفا کردند. 
هــدف از ايــن معادله جادويي که ابتکار نواز شــريف اســت، تأکيد بر اتحاد 
صادقانه با پادشــاه، ســلمان بن عبدالعزيز و تمايل او براي عقب نشيني پارلمان 

اين کشور از گزينه غيرمنطقي بي طرفي است.
ازجملــه بهانه هايــي که پارلمان بــراي توجيه مصوبه خود عنوان کرد، خشــم 
محافل داخلي شيعه از افزايش پشتيباني پاکستان از عربستان تا اندازه مشارکت 
اين کشــور در عمليات نظامي کشورهاي عربي عليه حوثي هاي مورد حمايت 
ايران، درگير بودن ارتش و نيروهاي امنيتي با تروريســت ها و مقابله با طالبان و 

تنش با هند است.
اما بايد به اين مســئله اشــاره کرد که رأي گيري پارلمان اين کشــور تنها يک 
روز پس از ســفر محمد ظريف، وزير امور خارجه ايران به پاکســتان صورت 
گرفت. همچنين بايد به اين مســئله اشــاره کرد که رئيس ســتاد ارتش و وزير 
دفاع پاکســتان که همراه شريف به رياض سفر کردند، همان کساني بودند که 
با ظريف در طول ســفر ناگهاني او به اسام آباد در آستانه رأي گيري اسفناک 

پارلمان اين کشور بحث و گفت وگو کردند.
منبع: الوطن، 26 آوريل 2015، )6 ارديبهشت 1394(

نويسنده: مازن حماد■
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يک مقاله و نقد آن
کاسترو و روابط جديد کوبا و امريکا

از زمان شــروع مذاکرات امريکا و کوبا که براي عادي شدن روابط دو طرف 
در حال انجام است، مردم مي پرسند اول بايد پرسيد اصًا کاسترو زنده است؟ 

اگر هست نظرش در اين مورد چيست؟
چند وقت پيش يادداشــت کوچکي در »گرانما« ارگان حزب کمونيست کوبا 

منتشر شد که حاوي پاسخ به اين دو پرسش بود.
البته کاســترو هنوز زنده اســت و هنوز اعتماد چنداني بــه امريکا در اين مورد 
ندارد، اما برادرش رائول که جانشــين او هم به شــمار مي آيد، خيلي عاقه مند 

به اين مطلب است.
دانشــجويان دانشگاه هاوانا از کاســترو دعوت کردند که به مناسبت هفتادمين 
ســالگرد نام نويســي او در اين دانشگاه در جشن آنها شــرکت کند. فيدل در 
جــواب آنها نوشــت: من اعتماد زيادي بــه امريکايي ها نــدارم و تابه حال هم 
کامــي در اين مــورد با آنها صحبت نکــرده ام، اما اين به معنــاي مخالفت با 
راه حل مســالمت آميز نيست؛ چون حمايت از صلح و مخالفت با جنگ وظيفه 
همه ماســت و به طورکلــي هرگونه مذاکره مســالمت آميز بيــن امريکا و هر 
کشــور امريکاي التين بايــد با اصول و هنجارهاي بين المللي باشــد؛ اما بدون 
اينکه اســمي از رائول ببرد، اصرار داشت که همه قبول کنند که قدرت ديگر 
در دســت رائول اســت؛ اما بعضي مي گويند فيدل هنوز پشــت پرده قدرت را 
به دســت دارد و کشور را اداره مي کند. به هرحال رئيس جمهور کوبا با استفاده 
از اختيــارات خود و قوانين اجاس عمومي ســازمان ملــل، مايل به مذاکره با 
امريــکا در اين مورد اســت. از طــرف ديگر هم فيدل ماننــد اوباما و برادرش 
مي داند که علي رغم مشکات موجود ادامه وضع فعلي هم ديگر امکان ندارد.
اوباما در اين مورد مي گويد: من هم با مخالفان اين رژيم موافقم که رژيم کوبا 
رژيمي ســرکوبگر است، اما اعتقاد راســخ دارم وقتي ما بعد از 50 سال مبارزه 
با اين رژيم به هدف خود نرسيديم بايد روش خود را عوض کنيم و اين قبول 

خطرات مقابله با شيطان است.
مردم از برخورد کاسترو با اين مسئله تعجب مي کنند و وقتي دو برادر ساعت ها 
در خلوت به بررســي مســئله مي پردازند، نشــانه اهميت آن است. هنگامي که 
رائــول و اوباما با تلفــن در اين مورد صحبت مي کردنــد، رائول چند نکته در 

مورد سخنراني هاي طوالني برادرش گفت تا مسئله روشن شد.
موضــوع از ايــن قرار بود يک بــار که اوبامــا بابت طوالني شــدن گفت وگو 
عذرخواهي کــرد، رائول در جــواب گفت: آقاي رئيس جمهــور نگران اين 
مســائل نباشيد. شــما هنوز وقت داريد که رکورد فيدل را بشــکنيد، چون او 

يک بار هفت ساعت بدون وقفه صحبت کرد.
اما علي رغم شــايعه مرگ کاســترو، عکس هــا و تصاوير او همه جا به چشــم 
مي خورد و به هرحال درج چنين نامه اي در گرانماي انگليســي اهميت بيشتري 
از چــاپ آن در گرانماي اســپانيا دارد و از طرف ديگر فيــدل قبًا وقتي ديد 
برادرش در مراســم يادبود نلســون ماندال با اوباما دست مي دهد از خوشحالي 
دســت زد و هورا کشيد. فيدل اول اين ماه نامه اي ديگر به مارادونا فوتباليست 

مشهور آرژانتيني نوشت که بگويد من زنده ام.
به فرض اينکه زنده هم باشــد اين امر شــروع مشکات جديدي براي اوست. 
ماحظه بفرماييد کار يک انقابي افســانه اي، يک سخنران زبردست به جايي 
کشــيده که گاهي فقط با نوشتن نامه هاي کوتاه با مردي که خود تربيت کرده 
صحبت مي کند. درعين حال هم به نظر مي رسد برادرش کنترل کامل کشور را 
در دســت دارد و قوانين مالکيت خصوصي و آزادسازي قيمت ها را هم کامًا 
پذيرفته. به همين داليل ديگر کســي يــادي از او نمي کند و دلش هم به حال 
او نمي ســوزد. خاصه اين سرنوشت مردي است که روزي روزگاري شهرت 

چشم انداز خوانندگان
جهاني داشت و اين شکست بزرگي براي او محسوب مي شود.

نقد مقاله
از مقاله بوي کينه، خصومت و جهل به مشــام مي رسد. چون از نمونه مقاالتي 
اســت که در رسانه هاي ســلطه عليه دولت کوبا و کاسترو نوشته مي شود و آن 
هم در زماني که نظام ســلطه دنيا را به خاک ســياه نشانده و خودش هم بر لب 
پرتگاه نيستي قرار گرفته. کسي که امروز اخبار جهان را رصد مي کند از ديدن 
اين همه تباهي و خوي حيواني انســان هايي که مانند جادان جلوي چشــم دنيا 
سر مي برند و زن و بچه مردم را به اسارت مي برند، غرق تأثر و حيرت مي شود.

مســئول اين همه فجايع که کوبا و چين و ويتنام نيســتند. چه کســي جز سلطه 
جهانــي مي تواند اين همه امکانات در اختيار مشــتي آدمکــش بگذارد که در 
مقياس جهاني دســت به کشــتار بزنند. اعترافات اوباما به شکست در مبارزه با 
کوبا در حقيقت اعتراف به شکست نظام سلطه در مقابل سوسياليسم بود. کوبا 
علي رغم تمام مشــکات خود آموزش، بهداشــت و حداقــل زندگي را براي 

مردم فراهم کرد و اين براي مردم امريکا رؤياست.
در امريکا هنوز 45 ميليون مردم فاقد بيمه و درمان هســتند و براي اســتفاده از 
درمــان و آموزش مجاني به کوبا مي آيند. شــاهد اين مورد فيلم درباره درمان 
در کوبا بود که »مايکل مور« مستندســاز و فعال سياسي مشهور امريکايي تهيه 

کرده بود.
روشنفکران را وجدان بيدار جامعه مي دانند، مايکل مور و چامسکي زبان شناس 
معروف امريکايي را از روشــنفکران متعهد اين کشــور مي توان دانســت که 
شديدترين و مستدل ترين انتقادات را از امريکا مي کنند تا جايي که چامسکي 

مي گويد:
تابه حال هيچ دادگاهي رؤساي جمهوري امريکا را به خاطر جنايات جنگي که 

مرتکب شده اند محاکمه نکرده است.
ماحظه بفرماييد امريکا صدام را به جرم جنايت عليه بشريت محاکمه و اعدام 
کرد. قذافي را به شنيع ترين صورت ممکن بدون هيچ محاکمه اي جلوي چشم 
دنيا به قتل رســاند. ليبي را به خاک ســياه نشــاند و هيــچ دادگاهي هم از آن 

بازخواست نکرد.
راه دور نرويم، کودتاي امريکايي ـ انگليســي 28 مرداد نسلي از ملت ايران را 
تباه کرد. زنده ياد دکترمحمد مصدق نخســت وزير قانوني کشور را تبعيد کرد 

و بذر بدبختي آينده ايران را کاشت.
کاســترو در يکي از مقاالت خود مي نويســد: همان طور که بعد از جنگ دوم 
جهاني ســران نازي را در دادگاه نورنبرگ محاکمه و مجازات کردند دادگاه 
ديگري هم براي محاکمه کســاني که دنيا را به اين روز انداخته اند بايد تشکيل 

شود.
خانــم آلبرايت وزير امورخارجــه امريکا مي گفت: حکومت کوبا شــرم آور 
اســت. کاســترو و ياران او مردم را از هرگونه حقوق مشروع خويش محروم 

کرده اند.
اين را خانم آلبرايت نفرمودند تمام مقامات امريکايي همين عقيده را دارند که 
در کوبا حقوق بشر رعايت نمي شود، اما در عربستان و امارات رعايت مي شود، 

چون متعهد يا به زبان ساده تر پادوي امريکا در منطقه هستند.
براي نظام ســلطه هيچ چيز جز ســود مقدس نيســت. اگر الزم باشــد دو دو تا 
چهارتا را هم منکر مي شــوند. به همين دليل کاســترو در مورد رابطه جديد با 
امريکا مي گويد من به آنها اطمينان ندارم. براي نمونه رابطه امريکا و صدام را 
در نظر بگيريد. صدام با چراغ سبز امريکا و تسليحات او و متحدان اروپايي او 
به ايران حمله کرد. عکس هاي ماقات رامسفلد وزير دفاع امريکا که يکديگر 
را در آغوش گرفته اند، هنوز در دســترس اســت، اما زماني که سياست امريکا 
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تغيير کرد عراق با خاک يکســان شــد و صدام را چون موش از سوراخ بيرون 
کشــيده و اعام کردنــد. 400 بار تاش براي ترور کاســترو، نمونه ديگر آن 
اســت. درد امريکا بيشتر از اين است که او اتحاد شوروي و بلوک  او را بدون 
شــليک يک گلوله از پاي درآورد؛ اما حريف کوبا زير گوشــش خرد نشد، 

چون دولت کوبا ريشه در مردم خود دارد.
مــردم از طريق آزمون وخطا متوجه صداقت يا دروغ دولت مي شــوند. دولت 
کوبا در خوب و بد شريک زندگي مردم بود. آنها ثابت کردند نه فقر دارند نه 

اماک و ثروت شخصي و نه اهل اختاس و زدوبند هستند.
کاســترو مي گفت: وقتي داريم زياد مي دهيم، اگر هم نداريم کمتر، اما کسي 

را به حال خود رها نمي کنيم. سوسياليسم يعني همين.
يک ضرب المثل ايراني مي گويد: عقل مردم به چشــم آن هاســت. کساني که 
به کوبا ســفر مي کنند از ديدن اتومبيلي فرســوده و فقر نسبي مردم زود نتيجه 
مي گيرند بله اين کشــوري فقير اســت که کاســترو آن را با ديکتاتوري اداره 

مي کند!
گويي غرب بهشــتي اســت پرعدل و داد که تمام دنيا بايد آن را الگوي خود 
قرار دهد. جالب اينجاســت که در دوران بوش تمام دنيا شــاهد بود که وقتي 
مردم نتوانستند اقساط خود را به بانک بپردازند، بانک خانه هاي آنها را مصادره 

کرد و بسياري از مردم خيابان خواب شدند.
اصوالً  زماني که مردم به اروپا و امريکا مي روند، کمتر مناطق فقيرنشين به آنها 
را نشــان مي دهنــد و چون آن مناطــق خط قرمز نظام اســت در مورد آزادي، 
اســنودن، مأمور سابق ســازمان ســيا هم آنچه نبايد بگويد را گفت لطفاً کاسه 

داغ تر از آش نشويد.
خانه هــاي  و  چندطبقــه  فروشــگاه هاي  و  لوکــس  اتومبيل هــاي  کوبــا  در 
ســوپردولوکس وجود ندارد، امــا کارتون خواب هاي زباله گــرد و کودکان 
خيابانــي هم وجــود ندارد. تمام مشــکاتي کــه وجود دارد بــه آنها تحميل 
شــده. نظام ســلطه که دنيا را به خاک و خون کشيده اسباب خجالت است، نه 

حکومت کوبا که صلح را صدر شعارهاي خود قرار داده است.
حافظه کاسترو در 88 سالگي مانند کامپيوتر دقيق کار مي کند. مقاله مي نويسد. 
با سران و شخصيت هاي جهاني ماقات مي کند و امور کشور را زير نظر دارد. 
در اينجا هدف، پرســتش کيش شخصيت و اسطوره ساختن از کاسترو نيست، 
ً  مخالف اين کار بود و به دستور او مجسمه هايي از سران انقاب  چون او شديدا
خصوصاً خودش در هيچ نقطه کشــور جز چه گوارا نصب نشده که آن هم به 

درخواست مردم است.
شکي نيست که کاسترو دير يا زود مانند هر انساني ديگر خواهد مرد. کاسترو 

قضاوت در مورد خود را به عهده تاريخ گذاشته که:  تاريخ مرا تبرئه کرد.
منوچهر بصير

***

نگراني مادران در انقالب
 بــه يــاد دارم روزهايي که مبارزان در بند رژيم شــاه به برکت حضور مردم و 
رهبري امام خميني بعد از تحمل سال ها زندان و شکنجه آزاد مي شدند و شميم 
ايثار و فداکاري همه محات شهر را معطر کرده بود، براي استقبال از آيت اهلل 

طالقاني به همراه دو نفر از دوستان طلبه ام از قم به تهران آمده بوديم.
صحنه هاي ديدار مردم با طالقاني حال و هواي خاصي داشت. صدها نفر مرد و 
زن در صفوفي منظم درحالي که بعضي از زن ها محجبه و عده اي بدون حجاب 
بودند و همگي مقابل موســي بن جعفر زمان که مي رسيدند، احساس خود را با 

ً  ديدني و غيرقابل وصف بود. اشک چشم بروز مي دادند جدا
بعد از ديدار آيت اهلل طالقاني دوســتان گفتند به ماقات يکي از اســطوره هاي 
مبــارزه برويم. منزل شــما که خانه اي دو طبقه در يکــي از محات تهران بود 
مطاف مردم بود و شما که براي مردم سخنراني کرديد اوج احساسات مردم را 

شاهد بودم. خاطره اي که شخصاً دارم اين بود که:
مادر بزرگوار و رنجديده شــما چنان بي تــاب خلوت کردن با عزيزش بود که 
مي خواســت با تمام وجود به ما بگويد گرچه شــما مثل لطفي عزيزم فرزندان 
من هســتيد، امابه من اجازه بدهيد با فرزند بازگرفته از دهان گرگ هاي درنده 
خلوت مادرانه کنم و ســير تماشــايش کنم. آقاي ميثمي! مادر من هنوز زنده 

اســت مادر شــما چطور؟ اگر در قيد حيات اســت، گرم ترين سام مرا تقديم 
محضر مبارک او فرماييد و اگر به لقاي الهي وصل شــده درود خدا و مائکه 
مقربيــن و انبيا و اوليا و صالحيــن به روح بلند و دامان مطهرش باد که فرزندي 

چونان شما تقديم اسام و ايران و راه حريت و آزادي نموده است.
در پايان از محضر شــما تقاضامندم براي روشن شــدن زوايــاي تاريک تاريخ 
مبارزات معاصر با برادراني مثل جناب آقاي شاهســوندي مصاحبه هاي مفصل 
داشته باشند و پرســش هايي که پيرامون سازمان مجاهدين است طرح کرده و 
از ايشــان که از معدود افرادي هســتند که شاهد زنده تحوالت دروني سازمان 
به ويــژه بعــد از رفتن رجوي از ايران، دليل ازدواج با دختر بني صدر و ســپس 
جدايي از او و رفتن به عراق و اينکه چه کســاني واســطه بين صدام و مسعود 
رجوي بودند و در عراق رابطه آنها با رژيم بعثي چگونه بود و موضوع بســيار 
ســؤال برانگيز ازدواج با زن مهدي ابريشــمچي و برخوردشان با نهضت ملت 
عــراق بر ضد صدام در دوران اخراج ارتش بعثي از کويت و در پايان تســليم 
به ارتش امريکا و سرنوشــت مســعود رجوي و ده ها پرسش ديگر را از ايشان 

پرسيده و براي عبرت آموزي در اختيار جويندگان حقيقت قرار دهيد.
 ح- ر

***
بســيار متشــکرم از اينکه چشم انداز را براي ما هم مي فرســتيد و بسيار قدردان 
هســتم از زحمتي که کشيده ايد. ســرخوش از خواندن مجله و سرمقاله از همه 
قســمت ها به خصوص بخش اول به خاطر مقاله  هــاي کوتاهش که خواندن را 
آســان مي کرد و بخش آخر يعني سياست خارجي به خاطر انتخاب مقاله هاي 

به روز و خوب و پاسخگو به سؤاالت روز، لذت بردم.
اي کاش گفت وگــوي چهارنفره اقتصادي بعد از ســرمقاله مي آمد تا کمکي 
باشد براي بهترفهم کردن ســرمقاله، چون انصافاً بسيار پرنکته بود و اگر کسي 
اطاعات کافي نداشــته باشد، ممکن است از بخشي از مطلب بهره کافي نبرد. 
فقط در نســخه پي دي اف دو سرصفحه رنگي نخورده اند که فکر مي کنم يک 

اشکال کوچک نرم افزاري است.
نکته کوچک ديگر هم اينکه برخي ليدها خيلي بلند شده و حفظ تعادل هم به 
ظاهر و هم به ساختار مجله کمک مي کند )ليد مقاله فرهنگ مهاجم فرهنگ... 
بسيار خوب بود با يک سؤال شروع شده و با توضيح کوتاه آنچه رفته و آنچه 

مي  آيد تمام شده است(.
الهام از کانادا

***
ضمن عرض تبريک حلول ســال نوي شمســي براي جنابعالي و همه همکاران 

محترمتان در نشريه وزينتان آرزوي سامتي و شادي دارم.
در شــماره 84 )اســفند 92 و فروردين 93( مطلبي در خصوص روانشاد دکتر 
علي اکبر سياسي منتشر شده بود. ايشان نه تنها از نظر مديريت آموزش عالي در 
کشــورمان بدعت هاي نيکويي از قبيل استقال دانشــگاه را پايه ريزي کردند، 
بلکه در تدوين کتب درسي براي سال هاي آخر دبيرستان و رشته هاي ادبي هم 
نقش فعالي داشــتند. البته به همه اين زمينه ها در مقاله يادشده به خوبي پرداخته 

شده است.
غرض، بيان نقش ايشان در اعطاي دکتراي افتخاري دانشگاه تهران به ريچارد 
نيکســون بافاصلــه بعد از حادثــه 16 آذر 1332 بــود. عکس هايي هم از اين 
مراســم در روزنامه هاي آن دوران منتشر شده است. از اين رويداد بحث انگيز 
در آن مقاله يادي نشده بود. البته همه اين ها از بزرگي اين مرحوم چيزي را کم 
نخواهد کرد. فقط خواستم جامع بودن اين گونه مقاالت درباره شخصيت ها در 
آينده در صورت امکان رعايت شــود تا تصويري کليشه اي از آنها ارائه نشود. 

هر شخصي در هر جايگاهي جايزالخطاست.
چشم انداز ايران: توضيح اينکه وقتي هيئت دولت تصويب مي کند به يک 
ميهماني دکتراي افتخاري داده شــود، طبيعي اســت که اين کار تشريفاتي در 

دانشگاه بايد انجام بگيرد، چون در آن شرايط ما وزارت علوم نداشتيم.■


